
Zápisnica č. 13/2015 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  
dňa 7. 7. 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. Ľubomír Kmec 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda Rady, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 475/SL/2015 zo dňa 25.5.2015 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Orange Slovensko, a.s.      číslo registrácie: TKR/257 
 
3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 473/SL/2015 zo dňa 25.5.2015 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Káblová televízia Komjatice s.r.o.     číslo registrácie: TKR/187 
 
4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 476/SL/2015 zo dňa 25.5.2015 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: SATRO s.r.o.            číslo registrácie: TKR/121, TKR/9 
 
5/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 305/SL/2015 zo dňa 17.4.2015 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Galaxy Media s.r.o.       
 
6/ SK č.: 138/SKL/2015 zo dňa 10. 2. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia  § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: GAYA, s.r.o., Martin       
 
7/ SK č.: 37/SKL/2015 zo dňa 13. 1. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia  § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: VNET, a.s., Bratislava       
 
8/ SK č.: 304/SL/2015 zo dňa 17. 4. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia  § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Ján Drugda DJ NET, Čerenčany       
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 468/SO/2015     
(na vysielanie zo dňa 25. 5. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 373/SO/2015      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 8. 5. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 346/SO/2015      
(na vysielanie programu Miss Slovensko 2015 zo dňa 24. 4. 2015/hlasitosť reklamy)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 347/SO/2015      
(na vysielanie programu Rukojemník zo dňa 25. 4. 2015/hlasitosť reklamy)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 318/SO/2015      
(na vysielanie programu Hemendex zo dňa 31. 3. 2015)  
Vysielateľ: D.EXPRES, k. s.         číslo licencie: R/112 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 360/SO/2015      
(na vysielanie tv Piešťany z dní 27. 4. – 4. 5. 2015 a služby www.piestanytv.sk, príspevok: Inšpekcia: 
Neboli zistené nedostatky)  
Vysielateľ: TV Stream s.r.o.         číslo licencie: TD/108 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 415/SO/2015      
(na vysielanie programu Nikto nie je dokonalý zo dňa 19. 5. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 466/SO/2015      
(na vysielanie programu NCIS – Námorný vyšetrovací úrad zo dňa 26. 5. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 306/SO/2015      
(na vysielanie programu Majster Kickboxu zo dňa 18. 4. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219, TD/16 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 358/SO/2015      
(na vysielanie upútavky Ghost Rider II zo dňa 1.5. a 2.5.2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 411/SO/2015      
(na vysielanie programu Súdna sieň zo dňa 19.5.2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 414/SO/2015      
(na vysielanie programu Ranný rock s Tomaggiom zo dňa 19.5.2015)  
Vysielateľ: GES Slovakia, s.r.o.        číslo licencie: R/88 
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21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 383/SO/2015      
(na vysielanie programu Televeštiareň zo dňa 6. 5. 2015)  
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/10 
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 372/SO/2015      
(na vysielanie programu Splnený sen zo dňa 8. 5. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 307/SO/2015     
(na vysielanie programu Rin Tin Tin: Skutočný príbeh/ upútavky zo dňa 19. 4. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 374/SO/2015      
(na vysielanie programu Večný príbeh zo dňa 9. 5. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
25/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 349/SO/2015      
(na vysielanie programu To bude boj! zo dňa 25.4.2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
26/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 470/SO/2015      
(na vysielanie programu Eurominúty zo dňa 27. 5. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/109 
 
27/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 278/M/2015  
(monitorované dni: 7.4., 10.4.2015) 
Vysielateľ: Quartex group, s.r.o.     číslo licencie: TD/53 
 
28/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 279/M/2015  
(monitorované dni: 7.4., 9.4.2015) 
Vysielateľ: BYTY Čadca, s.r.o.      číslo licencie: T/161 
 
29/ SK č.: 310/SKO/2015 zo dňa 14.4.2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 146/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS / Na východe Ukrajiny 
pokračujú tvrdé boje/Angela Merkelová odmietla vojnu/10.2.2015/Jednotka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
30/ SK č.: 311/SKO/2015 zo dňa 14.4.2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 131/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Lekár obhajuje úplatky 
/9.2.2015/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
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31/ SK č.: 353/SKO/2015 zo dňa 28.4.2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 157/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS príspevok o hodnotení 
situácie na východnej Ukrajine zo strany NATO/20.2.2015/Rádio Regina 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/2 
 
32/ SK č.: 143/SKO/2015 zo dňa 10. 2. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 833/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Rallye smrti/23.11.2014/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
33/ SK č.: 175/SKO/2015 zo dňa 24. 2. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 884/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Sexy výhra/2.12.2014/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
34/ SK č.:  

• 204/SKO/2015  zo dňa 10.3.2015 
• 240/SKO/2015  zo dňa 24.3.2015 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 26/SO/2015, Sťažnosť č. 28/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/kumunikáty/deň/programová služba: Eurominúty /12.1.2015  o cca 06:59 
/14.1.2015 o cca 07:02hod./JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/219, TD/16 
 
   
NEVEREJNÉ 
 
35/ SK č.: 504/SKL/2015 zo dňa 2. 6. 2015 
Žiadosť o udelenie  licencie na  digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Západoslovenská televízia s.r.o., Bratislava      
 
36/ SK č.: 463/SKL/2015 zo dňa  25. 5. 2015 
Žiadosť o udelenie  licencie na  digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Pavol Janík, Bratislava     
 
37/ SK č.: 566/SKL/2015 zo dňa 11. 6. 2015 
Žiadosť o udelenie  licencie na  digitálne televízne vysielanie 
ÚK: TV REAL, s.r.o., Trnava     
 
38/ SK č.: 356/SKL/2015 zo dňa 12. 5. 2015 
Žiadosť o udelenie  licencie na televízne vysielanie v KDS 
ÚK: Službyt, s.r.o., Svidník     
 
39/ SK č.: 285/SKL/2015 zo dňa 10. 4. 2015 
Žiadosť o udelenie  registrácie retransmisie 
ÚK: Obec Hermanovce, Obecný úrad Hermanovce     
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40/ SK č.: 277/SKL/2015 zo dňa 8. 4. 2015 
Žiadosť o udelenie  registrácie retransmisie 
ÚK: Obec Bolešov, Obecný úrad      
 
41/ SK č.: 654/SKL/2015 zo dňa 18. 6. 2015 
Žiadosť o zmenu licencií na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Slovak Sport, s.r.o.,  Nitra     číslo licencií: TD/96, TD/116 
 
42/ SK č.: SK č.: 469/SKL/2015 zo dňa 21. 5. 2015 
Oznámenie  o zmene  licencie  na rozhlasové terestriálne vysielanie 
ÚK: INTERSONIC spol. s r.o.      číslo licencie: R/104 
ÚP: 10:00 hod.       
 
43/ SK č.: 914/SKL/2014 zo dňa 15. 12. 2014 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie    
ÚK: Dávid Kondicz - KONFER networks, Dvory nad Žitavou  číslo registrácie: TKR/313 
 
44/ SK č.: 49/SKL/2015 zo dňa 22. 1. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie    
ÚK: SledovanieTV.sk s.r.o., Bratislava      číslo registrácie: TKR/339 
 
45/ SK č.: 568/SKL/2015 zo dňa 18. 6. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie    
ÚK: PROGRES-T, s.r.o., Rovinka      číslo registrácie: TKR/324 
 
46/ SK č.: 219/SKL/2015 zo dňa 18. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie    
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava      číslo registrácie: TKR/255 
 
47/ SK č.: 450/SKL/2015 zo dňa 25. 5. 2015 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie na 
rozhlasové vysielanie č. R/117 
ÚK: CORPORATE LEGAL, s.r.o. 
        Mgr. Jozef Maruniak 
        Mgr. Peter Ďurček     číslo licencie: R/117 
 
48/ SK č.: 312/SKL/2015 zo dňa 22. 4. 2015 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie 
ÚK: SAT Plus, s.r.o., Bratislava        
 
49/ Rôzne 
 
 
Ústne pojednávanie: 
10:00 hod.  SK č.: 469/SKL/2015 - INTERSONIC spol. s r.o. 

 
 

********************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 497 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 15-13/1.425: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová neprítomná 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 475/SL/2015 zo dňa 25.5.2015 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Orange Slovensko, a.s.      číslo registrácie: TKR/257 
 
Uznesenie č. 15-13/2.426: 
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. 475/SL/2015 smerujúcu 
voči spoločnosti Orange Slovensko, a.s. a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/498: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 7. 2015                                  Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 473/SL/2015 zo dňa 25.5.2015 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Káblová televízia Komjatice s.r.o.     číslo registrácie: TKR/187 
 
Uznesenie č. 15-13/3.427: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti Káblová televízia 
Komjatice, s.r.o., Komjatice vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z., 

 6 



v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programovej služby Šlágr TV bez súhlasu jej 
pôvodného vysielateľa. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/499: 
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: 21. 7. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-13/500: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 17. 7. 2015                                  Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 476/SL/2015 zo dňa 25.5.2015 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: SATRO s.r.o.            číslo registrácie: TKR/121, TKR/9 
 
Uznesenie č. 15-13/4.428: 
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. 476/SL/2015 smerujúcu 
voči spoločnosti SATRO, s.r.o., Bratislava a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/501: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 7. 2015                                  Z: PLO 
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K bodu 5/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 305/SL/2015 zo dňa 17.4.2015 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Galaxy Media s.r.o.  
   
Uznesenie č. 15-13/5.429: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti Galaxy Media s.r.o., 
Rimavská Sobota vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s 
možným poskytovaním retransmisie bez jej registrácie. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/502: 
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: 21. 7. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-13/503: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 17. 7. 2015                                  Z: PLO 
 
K bodu 6/ 
SK č.: 138/SKL/2015 zo dňa 10. 2. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia  § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: GAYA, s.r.o., Martin   
 
Uznesenie č. 15-13/6.430: 
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. 138/SKL/2015 
vedené proti spoločnosti GAYA, s.r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov, 

 
zastavuje, 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/504: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 7. 8. 2015                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-13/505: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 17. 7. 2015                                                       Z: PLO 
        
K bodu 7/ 
SK č.: 37/SKL/2015 zo dňa 13. 1. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia  § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: VNET, a.s., Bratislava  
 
Uznesenie č. 15-13/7.431: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 
37/SKL/2015 VNET, a.s., Bratislava, 

 
p o r u š i l  

§ 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
 
že poskytoval od 4. 12. 2014 do 8. 4. 2015 retransmisiu programových služieb bez registrácie, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0 uznesenie bolo prijaté. 
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za čo mu ukladá 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0 uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/506: 
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: 13. 7. 2015                                                                                                                                Z: PLO 
 
Úloha č. 15-13/507: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 7. 2015                   Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
SK č.: 304/SL/2015 zo dňa 17. 4. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia  § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Ján Drugda DJ NET, Čerenčany  
 
Uznesenie č. 15-13/8.432: 
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. 304/SL/2015 smerujúcu 
voči Ján Drugda DJNET, Čerenčany a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 
Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 15-13/508: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 7. 2015                                  Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 468/SO/2015     
(na vysielanie zo dňa 25. 5. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-13/9.433: 
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. 468/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 neprítomná 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/509: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 7. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 373/SO/2015      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 8. 5. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-13/10.434: 
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. 373/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s.r.o. zo dňa 8. 5. 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 neprítomná 
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Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/510: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 17. 7. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 346/SO/2015      
(na vysielanie programu Miss Slovensko 2015 zo dňa 24. 4. 2015/hlasitosť reklamy)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
  
Uznesenie č. 15-13/11.435: 
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. n) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že odvysielal 
na programovej službe JOJ dňa 24. 4. 2015 o cca 20:30 hod program Miss Slovensko a o cca 20:46:57 
– 20:54:13 hod, 21:24:14 – 21:31:37 hod, 21:49:31 – 21:57:06 hod a o cca 22:22:49 – 22:30:13 hod 
reklamné bloky podľa § 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 468/2013 Z. 
z. o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby (ďalej len „vyhláška č. 
468/2013 Z. z.“), v ktorých mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby ich zvuková zložka bola v súlade s 
technickými požiadavkami ustanovenými vo vyhláške č. 468/2013 Z. z. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/511: 
Kancelária Rady v súlade s § 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: 21. 7. 2015                               Z: PLO 
 
Úloha č. 15-13/512: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 17. 7. 2015                                  Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 347/SO/2015      
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(na vysielanie programu Rukojemník zo dňa 25. 4. 2015/hlasitosť reklamy)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-13/12.436: 
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. 347/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 neprítomná 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/513: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 7. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 318/SO/2015      
(na vysielanie programu Hemendex zo dňa 31. 3. 2015)  
Vysielateľ: D.EXPRES, k. s.         číslo licencie: R/112 
 
Uznesenie č. 15-13/13.437: 
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. 318/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby EXPRES vysielateľa D. EXPRES. k.s., Bratislava 
zo dňa 31. 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 neprítomná 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 15-13/514: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 17. 7. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 360/SO/2015      
(na vysielanie tv Piešťany z dní 27. 4. – 4. 5. 2015 a služby www.piestanytv.sk, príspevok: Inšpekcia: 
Neboli zistené nedostatky)  
Vysielateľ: TV Stream s.r.o.         číslo licencie: TD/108 
 
Uznesenie č. 15-13/14.438:  
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. 360/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 neprítomná 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/515: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 17. 7. 2015                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 15-13/14.439: 
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 TV Stream 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 celodenného vysielania televíznej programovej služby tv 
Piešťany z dní 27. 4. 2015 až 4. 5. 2015. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 15-13/516: 
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: 21. 7. 2015 Z: PLO 
 
Uznesenie č. 15-13/14.440: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti TV Stream s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným poskytovaním 
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na internetovej stránke www.piestanytv.sk bez oznámenia 
údajov podľa § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/517: 
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: 21. 7. 2015 Z: PLO 
 
Uznesenie č. 15-13/14.441: 
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. 360/SO/2015 smerujúce 
voči spoločnosti TV Stream s.r.o. poskytujúcej audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie na 
internetovej stránke www.piestanytv.sk a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 15-13/518: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia časti sťažností. 
T: 17. 7. 2015                          Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 415/SO/2015      
(na vysielanie programu Nikto nie je dokonalý zo dňa 19. 5. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 15-13/15.442:  
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. 415/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 neprítomná 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  proti 

Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/519: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 7. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 466/SO/2015      
(na vysielanie programu NCIS – Námorný vyšetrovací úrad zo dňa 26. 5. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-13/16.443:  
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. 466/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/520: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 17. 7. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 306/SO/2015      
(na vysielanie programu Majster Kickboxu zo dňa 18. 4. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 15-13/17.444:  
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. 306/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala 
sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/521: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 17. 7. 2015                                       Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 358/SO/2015      
(na vysielanie upútavky Ghost Rider II zo dňa 1.5. a 2.5.2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-13/18.445: 
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. 358/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. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová neprítomná 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/522: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 7. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 411/SO/2015      
(na vysielanie programu Súdna sieň zo dňa 19.5.2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 15-13/19.446:  
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. 411/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 neprítomná 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/523: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 7. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 414/SO/2015      
(na vysielanie programu Ranný rock s Tomaggiom zo dňa 19.5.2015)  
Vysielateľ: GES Slovakia, s.r.o.        číslo licencie: R/88 
 
Uznesenie č. 15-13/20.447:  
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. 
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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 GES Slovakia s.r.o. 
vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
19. 5. 2015 v časoch od cca 7:01 hod. a 9:02 hod. odvysielal v rámci programovej služby Rádio 
Anténa v rámci  vysielacieho bloku Ranný rock s Tomaggiom komentár moderátora, ktorým 
mohlo dôjsť k porušeniu zákazu otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, znevažovať 
alebo hanobiť na základe príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/524: 
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: 21. 7. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-13/525: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 17. 7. 2015          Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 383/SO/2015      
(na vysielanie programu Televeštiareň zo dňa 6. 5. 2015)  
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/10 
 
Uznesenie č. 15-13/21.448:  
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 PHONOTEX, spol. 
s r.o., Bratislava vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 6. 5. 2015 v čase o cca 21:30 hod v rámci televíznej programovej služby 
TV8 odvysielal komunikát Televeštiareň, čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť, aby 
vysielaný telenákup bol čestný a nezneužíval dôveru spotrebiteľov. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová neprítomná 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
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Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/526: 
Kancelária Rady v súlade s § 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: 21. 7. 2015                             Z: PLO 
 
Úloha č. 15-13/527: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 17. 7. 2015                               Z: PgO 
 
Uznesenie č. 15-13/21.449: 
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 PHONOTEX, spol. 
s r.o. vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby 
TV8 zo dňa 6. 5. 2015 v čase od 21:30 hod do 02:30 hod (7. 5. 2015). 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/528: 
Kancelária Rady v súlade s § 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: 21. 7. 2015                               Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 372/SO/2015      
(na vysielanie programu Splnený sen zo dňa 8. 5. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-13/22.450:  
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. 372/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s.r.o. zo dňa 8. 5. 2015 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 neprítomná 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/529: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 17. 7. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 307/SO/2015     
(na vysielanie programu Rin Tin Tin: Skutočný príbeh/ upútavky zo dňa 19. 4. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 15-13/23.451: 
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. 307/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 neprítomná 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     proti 
Kolenič  za 
Rothmayerová  proti 

Výsledok hlasovania: 6-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/530: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 7. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 374/SO/2015      
(na vysielanie programu Večný príbeh zo dňa 9. 5. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 15-13/24.452:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
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o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 374/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej 
v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/531: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 17. 7. 2015                          Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 349/SO/2015      
(na vysielanie programu To bude boj! zo dňa 25.4.2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 15-13/25.453:  
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. 349/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej 
v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/532: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 17. 7. 2015                                Z: PgO 
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Uznesenie č. 15-13/25.454:  
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 9. 5. 2015 o cca 17:31:14 hod., teda v čase medzi 06:00 hod. a 22:00 hod., reklamu 
na alkoholický nápoj Strongbow; 

2. § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
a) program To bude boj! odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 25. 4. 2015 o cca 

20:32 hod. v trvaní cca 134 minút a 48 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy päťkrát, 

b) časový úsek od cca 17:50:51 hod. do 18:20:50 hod. programu Večný príbeh odvysielaného 
v rámci programovej služby JOJ dňa 9. 5. 2015 o cca 16:20 hod., ktorý zodpovedá štvrtému 
30-minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením 
reklamy, a to o cca 18:00:56 hod. a o cca 18:20:24 hod.; 

3. § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe JOJ 
dňa 19. 4. 2015 v čase od 10:00:00 hod. do 10:59:59 hod. mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných 
šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/533: 
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: 21. 7. 2015  Z: PLO 
 
Úloha č. 15-13/534: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 17. 7. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 470/SO/2015      
(na vysielanie programu Eurominúty zo dňa 27. 5. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/109 
 
Uznesenie č. 15-13/26.455:  
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. 470/SO/2015, smerujúcu 
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voči vysielaniu televíznej programovej služby WAU 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 za 
Alakša  za 
Danielová neprítomná 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/535: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 7. 2015                    Z: PgO 
  
K bodu 27/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 278/M/2015  
(monitorované dni: 7.4., 10.4.2015) 
Vysielateľ: Quartex group, s.r.o.     číslo licencie: TD/53 
 
Uznesenie č. 15-13/27.456:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu 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 po prerokovaní Správy č. 278/M/2015 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dní 7.4.2015 a 10.4.2015 vysielateľa Quartex group, s.r.o., Holíč, s licenciou č. TD/53 nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/536: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 17. 7. 2015                           Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 279/M/2015  
(monitorované dni: 7.4., 9.4.2015) 
Vysielateľ: BYTY Čadca, s.r.o.      číslo licencie: T/161 
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Uznesenie č. 15-13/28.457:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu 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 po prerokovaní Správy č. 279/M/2015 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dní 7.4.2015 a 9.4.2015 vysielateľa BYTY Čadca, s.r.o., s licenciou č. T/161 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/537: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 17. 7. 2015                           Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 310/SKO/2015 zo dňa 14.4.2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 146/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS / Na východe Ukrajiny 
pokračujú tvrdé boje/Angela Merkelová odmietla vojnu/10.2.2015/Jednotka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 15-13/29.458: 
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. 310/SKO/2015 vedené proti 
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  proti 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová neprítomná 
Fašiangová za 
Holan   zdržal sa 
Kmec     za 
Kolenič  zdržal sa 
Rothmayerová  za 
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Výsledok hlasovania: 5-1-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/538: 
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: 21. 7. 2015                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-13/539: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 17. 7. 2015                                                       Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 311/SKO/2015 zo dňa 14.4.2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 131/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Lekár obhajuje úplatky 
/9.2.2015/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-13/30.459:  
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. 311/SKO/2015 vedené proti 
vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 
zastavuje, 

 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/540: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 21. 7. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-13/541: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 7. 2015                    Z: PgO 
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K bodu 31/ 
SK č.: 353/SKO/2015 zo dňa 28.4.2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 157/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS príspevok o hodnotení 
situácie na východnej Ukrajine zo strany NATO/20.2.2015/Rádio Regina 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/2 
 
Uznesenie č. 15-13/31.542:  
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. 353/SKO/2014 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona, 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 20. 2. 2015 odvysielal na rozhlasovej programovej službe Rádio Regina od cca 8:00 hod. 
v programe Správy RTVS príspevok nepresne informujúci o údajnom prelete ruských bojových 
lietadiel vzdušným priestorom Veľkej Británie, čím porušil povinnosť zabezpečiť objektívnosť a 
nestrannosť spravodajských programov, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/543: 
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. 8. 2015                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-13/544: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 17. 7. 2015                                                       Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 143/SKO/2015 zo dňa 10. 2. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 833/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Rallye smrti/23.11.2014/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-13/32.461: 
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.  
143/SKO/2015 MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
dňa 23. 11. 2014 v čase o cca 20:27 hod odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
program Rallye smrti, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, a ktorý 
obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä 
zobrazenie krutého ubližovania alebo krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti“, „vulgárne 
vyjadrovanie“ a „zobrazenie šikanovania“, ktoré podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného a 
neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako 
nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém 
označovania, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 4 500,- €, slovom štyritisícpäťsto 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 neprítomná 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/545: 
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. 8. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-13/546: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 7. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 175/SKO/2015 zo dňa 24. 2. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 884/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Sexy výhra/2.12.2014/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 15-13/33.462: 
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. 175/SKO/2015 
vedené voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/547: 
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: 21. 7. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-13/548: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 17. 7. 2015                            Z: PgO 
 
K bodu 34/ 
SK č.:  

• 204/SKO/2015  zo dňa 10.3.2015 
• 240/SKO/2015  zo dňa 24.3.2015 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 26/SO/2015, Sťažnosť č. 28/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/kumunikáty/deň/programová služba: Eurominúty /12.1.2015  o cca 06:59 
/14.1.2015 o cca 07:02hod./JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 15-13/34.463: 
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 správnych konaní č. 
204/SKO/2015 a 240/SKO/2015 MAC TV s r.o., Bratislava  

 
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 JOJ PLUS odvysielal dňa 12. 1. 2015 o cca 06:59 hod a dňa 14. 1. 2015 o 
cca 07:02 hod komunikáty s názvom Eurominúty, ktoré naplnili definíciu telenákupu podľa § 32 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z., a ktoré neobsahovali, v prípade komunikátu odvysielaného dňa 14. 1. 2015 
o cca 07:02 hod len v rámci druhého zadania, jednoznačné a úplné inštruovanie o spôsobe riešenia 
úloh, nakoľko zadanie úloh nekorešpondovalo s riešením poskytnutým účastníkom konania v závere 
komunikátov,  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/549: 
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: 7. 8. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-13/550: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 7. 2015                  Z: PgO 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 504/SKL/2015 zo dňa 2. 6. 2015 
Žiadosť o udelenie  licencie na  digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Západoslovenská televízia s.r.o., Bratislava 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 463/SKL/2015 zo dňa  25. 5. 2015 
Žiadosť o udelenie  licencie na  digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Pavol Janík, Bratislava     
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 

 31 



K bodu 37/ 
SK č.: 566/SKL/2015 zo dňa 11. 6. 2015 
Žiadosť o udelenie  licencie na  digitálne televízne vysielanie 
ÚK: TV REAL, s.r.o., Trnava      
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 356/SKL/2015 zo dňa 12. 5. 2015 
Žiadosť o udelenie  licencie na televízne vysielanie v KDS 
ÚK: Službyt, s.r.o., Svidník 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
  
K bodu 39/ 
SK č.: 285/SKL/2015 zo dňa 10. 4. 2015 
Žiadosť o udelenie  registrácie retransmisie 
ÚK: Obec Hermanovce, Obecný úrad Hermanovce  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 40/ 
SK č.: 277/SKL/2015 zo dňa 8. 4. 2015 
Žiadosť o udelenie  registrácie retransmisie 
ÚK: Obec Bolešov, Obecný úrad 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
    
K bodu 41/ 
SK č.: 654/SKL/2015 zo dňa 18. 6. 2015 
Žiadosť o zmenu licencií na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Slovak Sport, s.r.o.,  Nitra     číslo licencií: TD/96, TD/116 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 42/ 
SK č.: SK č.: 469/SKL/2015 zo dňa 21. 5. 2015 
Oznámenie  o zmene  licencie  na rozhlasové terestriálne vysielanie 
ÚK: INTERSONIC spol. s r.o.      číslo licencie: R/104 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 43/ 
SK č.: 914/SKL/2014 zo dňa 15. 12. 2014 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie    
ÚK: Dávid Kondicz - KONFER networks, Dvory nad Žitavou  číslo registrácie: TKR/313 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 44/ 
SK č.: 49/SKL/2015 zo dňa 22. 1. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie    
ÚK: SledovanieTV.sk s.r.o., Bratislava      číslo registrácie: TKR/339 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 45/ 
SK č.: 568/SKL/2015 zo dňa 18. 6. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie    
ÚK: PROGRES-T, s.r.o., Rovinka      číslo registrácie: TKR/324 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 46/ 
SK č.: 219/SKL/2015 zo dňa 18. 2. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie    
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava      číslo registrácie: TKR/255 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 47/ 
SK č.: 450/SKL/2015 zo dňa 25. 5. 2015 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie na 
rozhlasové vysielanie č. R/117 
ÚK: CORPORATE LEGAL, s.r.o. 
        Mgr. Jozef Maruniak 
        Mgr. Peter Ďurček     číslo licencie: R/117 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 48/ 
SK č.: 312/SKL/2015 zo dňa 22. 4. 2015 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie 
ÚK: SAT Plus, s.r.o., Bratislava 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
49/ Rôzne 
 
1/ Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/289 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
 
2/ Sťažnosti č. 569/SO/2015 - 606/SO/2015, 622/SO/2015 - 636/SO/2015, 638/SO/2015 - 
653/SO/2015 
 
Uznesenie č. 15-13/49.469: 
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. 569/SO/2015 - 606/SO/2015, 622/SO/2015 - 636/SO/2015, 638/SO/2015 - 
653/SO/2015 na základe ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z.  za nepreskúmateľné. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-13/565: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
  
 
 
 
 
V Bratislave dňa 7. 7. 2015 
 
 
 
 
                       prof. Miloš Mistrík 
                    predseda 
         Rady pre vysielanie a retransmisiu         
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mgr. Ľubomír Kmec 
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