
Zápisnica č. 14/2015 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  

dňa 25. 8. 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: PhDr. Peter Kolenič, PhD. 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda Rady, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 474/SL/2015 zo dňa 28.5. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: UNITEL s.r.o.       
 
3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 479/SL/2015 zo dňa 28.5.2015 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/203 
 
4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 672/SL/2015 zo dňa 3.6.2015 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: SWAN, a.s.        číslo registrácie: TKR/275 
 
5/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 673/SL/2015 zo dňa 3.6.2015 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: ISPER,  s.r.o.                  číslo registrácie: TKR/291  
 
6/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 674/SL/2015 zo dňa 3.6.2015 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Slovak Telekom, a.s.      číslo registrácie: TKR/255  
 
7/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 478/SL/2015 zo dňa 28.5.2015 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.       číslo registrácie: TKR/239  
 
8/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 671/SL/2015 zo dňa10.6.2015 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/179 
 
9/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 477/SL/2015 zo dňa 28.5.2015 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: CARISMA, spol. s r.o.       číslo registrácie: TKR/150  
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10/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 670/SL/2015 zo dňa 10.6.2015 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: DSI DATA s.r.o.        číslo registrácie: TKR/282 
 
11/ SK č.: 717/SKL/2015 zo dňa 7. 7. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(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 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 558/SO/2015     
(na vysielanie programu Súdna sieň zo dňa 9. 7. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: T/39, TD/15  
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 560/SO/2015      
(na vysielanie programu FC Venuša zo dňa 6.6.2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 555/SO/2015    
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 28. 5. 2015)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 556/SO/2015    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 4. 6. 2015)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 554/SO/2015     
(na vysielanie programu Jack Reacher zo dňa 31. 5. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 562/SO/2015      
(na vysielanie programu Správy zo dňa 4.6.2015)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 561/SO/2015     
(na vysielanie programu  Šokujúca zmena zo dňa 7. 6. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: TD/109  
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 655/SO/2015      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 18. 12. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 557/SO/2015     
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 10. 10. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: T/39, TD/15  
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21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 620/SO/2015     
(na vysielanie programu Deň nezávislosti zo dňa 21. 6. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: T/39, TD/15  
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 471/SO/2015     
(na vysielanie programu  Keby bolo keby 2 zo dňa 27. 5. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: T/39, TD/15  
 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 656/SO/2015      
(na vysielanie programu  Rodinné prípady zo dňa 26. 6. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 619/SO/2015     
(na vysielanie reklamy Zlatý Bažant Radler 0,0 zo dňa 21. 6. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: TD/109  
 
25/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 498/SO/2015     
(na vysielanie programu Gigolovia zo dňa 31. 5. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: TD/109  
 
26/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 505/SO/2015     
(na vysielanie programu Nestyda zo dňa 2. 6. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona          číslo licencie: TD/1  
 
27/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 559/SO/2015     
(na vysielanie programu Súdna sieň zo dňa 5. 6. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: T/39, TD/15  
 
28/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 667/SO/2015     
(na vysielanie programu Nikto nie je dokonalý zo dňa 23. 6. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona          číslo licencie: TD/1  
 
29/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 472/SO/2015     
(na vysielanie programu Kredenc zo dňa 18. 5. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
30/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 715/M/2015 
(monitorované dni: 12.6.2015 a 19.6.2015) 
Vysielateľ: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.   číslo licencie:  T/43, TD/19 
 
31/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 716/M/2015  
(monitorovaný deň: 23.6.2015 ) 
Vysielateľ: Best FM Media, spol. s r.o.    číslo licencie: R/101 
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32/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 750/M/2015  
(monitorovaný deň: 9. 6. 2015 ) 
Vysielateľ: TV Stream s. r. o.     číslo licencie: TD/108 
 
33/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2015 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
34/ SK č.: 243/SKO/2015 zo dňa 24.3.2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. č.  
(Sťažnosť č. 35/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Stav ohrozenia/13.1.2015/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39/ TD/15 
 
35/ SK č.: 723/SKO/2015 zo dňa 7.7.2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. č.  
(Sťažnosť č. 383/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: 6.5.2015 v čase od 21:30 hod do 02:30 
hod.(7.5.2015)/TV8 
ÚK: PHONOTEX, spol. s r.o.       číslo licencie: TD/10 
 
36/ SK č.: 608/SKO/2015 zo dňa 9.6.2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. č.  
(Sťažnosť č. 308/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: Kolabs/19.4.2015 o cca 14:40 hod./JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/219, TD/16 
 
37/ SK č.: 439/SKO/2015 zo dňa  12. 5. 2015  
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. štvrťrok 2015 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Štatistika o odvysielanom programe za obdobie/programová služba: január, február, marec 2015/JOJ, 
JOJ PLUS, WAU, RiK 
ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, 

TD/16, TD/109, TD/144 
 
38/ SK č.: 352/SKO/2015 zo dňa 28. 4. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 119/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Dobrodružstvo v tábore/7.2.2015/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
39/ SK č.: 241/SKO/2015 zo dňa 24. 3. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 8/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: 21 Jump Street/4.1.2015/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
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40/ SK č.: 436/SKO/2015 zo dňa 12.5.2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 129/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Dopravný servis/Autoservis 
Matlovič/6.2.2015/Rádio SiTy 
ÚK: SITY MEDIA s.r.o.                          číslo licencie: R/87, RD/18 
 
41/ SK č.: 434/SKO/2015 zo dňa 12.5.2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 171/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Refresh s Milanom (sponzorský odkaz 
Zerex) /27.2.2015/ Rádio Jemné             
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.                       číslo licencie: R/84 
 
42/ SK č.: 437/SKO/2015 zo dňa 12. 5. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti  č. 161/SO/2015, 166/SO/2015, 191/SO/2015, 193/SO/205, 187/SO/2015, 190/SO/2015, 
188/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Chlapi neplačú, Búrlivé víno, 
Reflex/TEREZIA COMPANY s.r.o., Emco spol. s r.o./16.2.2015, 23.2.2015, 24.2.2015, 26.2.2015/TV 
MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
  
43/ SK č.: 433/SKO/2015 zo dňa 12. 5. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 158/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Chaos/21.2.2015/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
    
NEVEREJNÉ 
 
44/ SK č.: 362/SKL/2015 zo dňa 29. 6. 2015 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: CREATV spol. s r.o.      číslo licencie: TD/56  
 
45/ SK č.: 617/SKL/2015 zo dňa 16. 6. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MADAM ART, s.r.o.      číslo licencií: TD/107 
 
46/ SK č.: 744/SKL/2015 zo dňa 24. 7. 2015 
Oznámenie o zmene licencií na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Slovak Sport, s.r.o.   číslo licencií: TD/96, TD/116, 

TD/126 
47/ SK č.: 665/SKL/2015 zo dňa 29. 5. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Slovak Telekom, a.s.      číslo licencií: T/210 
 
48/ SK č.: 666/SKL/2015 zo dňa 29. 6. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: RADIO, a.s.      číslo licencie: R/116 
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49/ SK č.: 740/SKL/2015 zo dňa 15. 7. 2015 
Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. RZL/107/2010 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska       
 
50/ SK č.: 752/SKL/2015 zo dňa 24. 7. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie    
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/203 
 
51/ SK č.: 756/SKL/2015 zo dňa 28. 7. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie    
ÚK: Káblová televízia – Bánov s.r.o.      číslo registrácie: TKR/191 
 
52/ SK č.: 755/SKL/2015 zo dňa  31. 7. 2015 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: ISPER Networks s.r.o.     TKR/350  
 
53/ Rôzne 
 

 
********************* 

 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 565 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 15-14/1.470: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 474/SL/2015 zo dňa 28. 5. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: UNITEL s.r.o.  
 
Uznesenie č. 15-14/2.471: 
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. 474/SL/2015 smerujúcu 
voči spoločnosti UNITEL, s.r.o., Kolárovo a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/566: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 9. 2015                                  Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 479/SL/2015 zo dňa 28.5.2015 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/203 
 
Uznesenie č. 15-14/3.472: 
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 DIGI SLOVAKIA, 
s.r.o., Bratislava vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s možným poskytovaním retransmisie programových služieb Fashion TV a Šlágr TV bez súhlasov ich 
pôvodných vysielateľov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/567: 
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: 8. 9. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-14/568: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 4. 9. 2015                    Z: PLO 
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K bodu 4/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 672/SL/2015 zo dňa 3.6.2015 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: SWAN, a.s.        číslo registrácie: TKR/275 
 
Uznesenie č. 15-14/4.473: 
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 SWAN, a.s., Bratislava 
vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným 
poskytovaním retransmisie programových služieb ČT1 HD, ČT2 HD, ČT24, Fashion TV Czech & 
Slovak, Nova Sport HD, Spektrum HD, AMC, Sport 5, HBO HD, Disney Channel a Sport 2 HD bez 
súhlasov ich pôvodných vysielateľov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/569: 
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: 8. 9. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-14/570: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 4. 9. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 673/SL/2015 zo dňa 3.6.2015 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: ISPER,  s.r.o.                  číslo registrácie: TKR/291  
   
Uznesenie č. 15-14/5.474: 
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 ISPER, s.r.o., Bratislava 
vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným 
poskytovaním retransmisie programových služieb ČT1, ČT2, ČT24, Noe TV, Nickelodeon, tv 
Paprika, Leo TV, Disney Channel, Film Europe HD, Doku CS, Kino CS, Muzika CS, CS mini a Óčko 
bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/571: 
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: 8. 9. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-14/572: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 4. 9. 2015                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 15-14/5.475: 
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 ISPER, s.r.o., Bratislava 
vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s možným vysielaním bez udelenej licencie. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/573: 
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: 8. 9. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 6/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 674/SL/2015 zo dňa 3.6.2015 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Slovak Telekom, a.s.      číslo registrácie: TKR/255  
 
Uznesenie č. 15-14/6.574: 
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 Slovak Telekom, a.s., 
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Bratislava vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s možným poskytovaním retransmisie programových služieb Golf Channel, Kino Svět, CS mini, Film 
Europe HD, ČT24 HD, ČT1 HD a ČT2 HD bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/575: 
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: 8. 9. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-14/576: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 4. 9. 2015                    Z: PLO 
        
K bodu 7/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 478/SL/2015 zo dňa 28.5.2015 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.       číslo registrácie: TKR/239  
 
Uznesenie č. 15-14/7.477: 
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 ANTIK Telecom s.r.o., 
Košice vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s možným poskytovaním retransmisie programových služieb Mňam TV, HBO, HBO HD, HBO2, 
HBO2 HD, HBO Comedy, HBO Comedy HD, Cinemax, Cinemax HD, Cinemax 2, Cinemax 2 HD a 
CS mini bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0 uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 15-14/577: 
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: 8. 9. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-14/578: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 4. 9. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 671/SL/2015 zo dňa 10.6.2015 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/179 
 
Uznesenie č. 15-14/8.478: 
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 KABEL TELEKOM, 
s.r.o., Lučenec vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s možným poskytovaním retransmisie programových služieb HBO, HBO 2, HBO Comedy, HBO HD, 
Minimax, Disney Channel, Nickelodeon, Sport1, AMC, Šlágr TV, ČT24, Noe TV, Nova Sport HD, 
Sport 2 HD a Sport 1 HD bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/579: 
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: 8. 9. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-14/580: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 4. 9. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 477/SL/2015 zo dňa 28.5.2015 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: CARISMA, spol. s r.o.       číslo registrácie: TKR/150  
 
Uznesenie č. 15-14/9.479: 
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. 477/SL/2015 smerujúcu 
voči spoločnosti CARISMA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/581: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 9. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 670/SL/2015 zo dňa 10.6.2015 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: DSI DATA s.r.o.        číslo registrácie: TKR/282 
 
Uznesenie č. 15-14/10.480: 
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. 670/SL/2015 smerujúcu 
voči spoločnosti DSI DATA s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/582: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 9. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
SK č.: 717/SKL/2015 zo dňa 7. 7. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia  § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
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ÚK: Káblová televízia Komjatice, s.r.o.     číslo registrácie: TKR/187 
  
Uznesenie č. 15-14/11.481: 
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. 717/SKL/2015 
vedené voči spoločnosti Káblová televízia Komjatice, s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona  
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/583: 
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: 8. 9. 2015                  Z: PLO 
 
Úloha č. 15-14/584: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 9. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 558/SO/2015     
(na vysielanie programu Súdna sieň zo dňa 9. 7. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: T/39, TD/15  
 
Uznesenie č. 15-14/12.482: 
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 § 18b ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 9. 7. 2015 
v čase o cca 17:39 hod odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Súdna sieň, čím mohlo 
dôjsť k porušeniu povinnosti zreteľne označiť všetky programy, ktoré sú sprevádzané skrytými alebo 
otvorenými titulkami, ktoré korešpondujú s dejom vysielaného programu a oznámiť rade spôsob 
označenia týchto programov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/585: 
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: 8. 9. 2015                    Z: PLO 
                    
Úloha č. 15-14/586: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 4. 9. 2015          Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 560/SO/2015      
(na vysielanie programu FC Venuša zo dňa 6.6.2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-14/13.483: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 6.6.2015 v čase o cca 11:20 hod v rámci programovej služby TV MARKÍZA odvysielal 
program FC Venuša, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo 
dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/587: 
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: 8. 9. 2015                               Z: PLO 
 
Úloha č. 15-14/588: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 4. 9. 2015                    Z: PgO 
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Uznesenie č. 15-14/13.484: 
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 6. 6. 2015 v čase o cca 
11:43:14 hod. komunikát, ktorý mohol byť upútavkou na program Nasleduj svoj sen, o cca 12:10:29 
hod. komunikát, ktorý mohol byť upútavkou na program Smotánka, o cca 12:41:31 hod. komunikát, 
ktorý mohol byť upútavkou na program NON-STOP a o cca 13:05:45 hod. komunikát, ktorý mohol 
byť upútavkou na program Chlapi neplačú bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných 
častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/589: 
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: 8. 9. 2015                               Z: PLO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 555/SO/2015    
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 28. 5. 2015)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 15-14/14.485:  
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. 555/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľa na základe zákona zo dňa 28. 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 za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 
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Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/590: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 4. 9. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 556/SO/2015    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 4. 6. 2015)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 15-14/15.486:  
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. 556/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľa na základe zákona zo dňa 4. 6. 2015 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/591: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi  výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 9. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 554/SO/2015     
(na vysielanie programu Jack Reacher zo dňa 31. 5. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-14/16.487:  
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. 554/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 
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Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/592: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 9. 2015                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 15-14/16.488:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r .o. vo veci možného porušenia 
1. § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV 

MARKÍZA odvysielal dňa 31. 5. 2015 v čase o cca 20:26:49 hod. a 20:34:04 hod. pred a po 
programe Počasie komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť SLOVLAK Košeca, 
a.s., 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. § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV 
MARKÍZA dňa 31. 5. 2015 v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 hod. mohlo dôjsť k odvysielaniu 
reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/593: 
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: 8. 9. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 562/SO/2015      
(na vysielanie programu Správy zo dňa 4.6.2015)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
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Uznesenie č. 15-14/17.489:  
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. 562/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. zo dňa 4. 6. 2015 a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/594: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 9. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 561/SO/2015     
(na vysielanie programu  Šokujúca zmena zo dňa 7. 6. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: TD/109  
 
Uznesenie č. 15-14/18.490: 
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. § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 7. 6. 2015 v čase o cca 
18:56 hod. v rámci programovej služby WAU odvysielal program Šokujúca zmena, ktorý 
svojím obsahom a spôsobom spracovania mohol zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti účinkujúcej 
Elaine; 

2. § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 7. 6. 2015 v čase o cca 18:56 
hod. v rámci programovej služby WAU odvysielal program Šokujúca zmena, ktorý označil 
ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania. 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  zdržal sa 
Abrahám zdržal sa 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 
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Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/595: 
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: 8. 9. 2015 Z: PLO 
 
Úloha č. 15-14/596: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 4. 9. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 655/SO/2015      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 18. 12. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-14/19.491:  
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. 655/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/597: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 4. 9. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 557/SO/2015     
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 10. 10. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: T/39, TD/15  
 
Uznesenie č. 15-14/20.492:  
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. 557/SO/2015 smerujúcu 
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voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/598: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 4. 9. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 620/SO/2015     
(na vysielanie programu Deň nezávislosti zo dňa 21. 6. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: T/39, TD/15  
 
Uznesenie č. 15-14/21.493:  
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. 620/SO/2015, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. zo dňa 21. 6. 2015 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/599: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 9. 2015                                            Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 471/SO/2015     
(na vysielanie programu  Keby bolo keby 2 zo dňa 27. 5. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: T/39, TD/15  
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Uznesenie č. 15-14/22.494:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 27. 5. 2015 
v čase o cca 09:53 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Keby bolo keby 2, ktorý 
označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/600: 
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: 8. 9. 2015                    Z: PLO 
                    
Úloha č. 15-14/601: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 4. 9. 2015          Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 656/SO/2015      
(na vysielanie programu  Rodinné prípady zo dňa 26. 6. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-14/23.495: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 26. 6. 2015 v čase o cca 18:03 hod. v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
odvysielal program Rodinné prípady, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 
rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/602: 
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: 8. 9. 2015                               Z: PLO 
 
Úloha č. 15-14/603: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 4. 9. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 619/SO/2015     
(na vysielanie reklamy Zlatý Bažant Radler 0,0 zo dňa 21. 6. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: TD/109  
 
Uznesenie č. 15-14/24.496:  
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. 619/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. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/604: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 9. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 498/SO/2015     
(na vysielanie programu Gigolovia zo dňa 31. 5. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: TD/109  
 
Uznesenie č. 15-14/25.497:  
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. 498/SO/2015 smerujúcu 
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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. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/605: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 9. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 505/SO/2015     
(na vysielanie programu Nestyda zo dňa 2. 6. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona          číslo licencie: TD/1  
 
Uznesenie č. 15-14/26.498:  
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. 505/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa RTVS a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/606: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 9. 2015                                Z: PgO 
  
K bodu 27/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 559/SO/2015     
(na vysielanie programu Súdna sieň zo dňa 5. 6. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: T/39, TD/15  
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Uznesenie č. 15-14/27.499:  
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. 559/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 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/607: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 4. 9. 2015                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 15-14/27.500:  
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 § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej 
programovej službe JOJ dňa 5. 6. 2015 v čase od 09:00:00 hod. do 09:59:59 hod. mohlo dôjsť 
k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/608: 
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: 8. 9. 2015  Z: PLO 
 
Úloha č. 15-14/609: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 4. 9. 2015                                Z: PgO 
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K bodu 28/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 667/SO/2015     
(na vysielanie programu Nikto nie je dokonalý zo dňa 23. 6. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona          číslo licencie: TD/1  
 
Uznesenie č. 15-14/28.501:  
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. 667/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľa na základe zákona zo dňa 23. 6. 2015 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/610: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 9. 2015                             Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 472/SO/2015     
(na vysielanie programu Kredenc zo dňa 18. 5. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-14/29.502: 
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. 472/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     neprítomný 
Kolenič  za 
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Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/611: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 9. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 715/M/2015 
(monitorované dni: 12.6.2015 a 19.6.2015) 
Vysielateľ: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.   číslo licencie:  T/43, TD/19 
 
Uznesenie č. 15-14/30.503:  
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. 715/M/2014 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dní 12. 6. 2015 a 19. 6. 2015 vysielateľa Regionálna televízia Prievidza, s. r. o. s licenciami č. T/43 
a TD/19 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/612: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 4. 9. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 716/M/2015  
(monitorovaný deň: 23.6.2015 ) 
Vysielateľ: Best FM Media, spol. s r.o.    číslo licencie: R/101 
 
Uznesenie č. 15-14/31.504:  
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. 716/M/2015 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľa Best FM Media spol. s r.o., 
Bratislava s licenciou č. R/101 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 23. 6. 2015 
nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/613: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 4. 9. 2015                                       Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 750/M/2015  
(monitorovaný deň: 9. 6. 2015 ) 
Vysielateľ: TV Stream s. r. o.     číslo licencie: TD/108 
 
Uznesenie č. 15-14/32.505: 
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 24-hodinový súvislý záznam vysielania programovej služby tv Piešťany zo dňa 
9. 6. 2015. 
 
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. 
 
Úloha č. 15-14/614: 
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: 8. 9. 2015  Z: PLO 
 
K bodu 33/ 
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2015 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 15-14/33.506: 
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. 
štvrťrok 2015. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 15-14/33.507: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a l) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV 
s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
v štatistike o odvysielanom programe televíznej programovej služby za 2. štvrťrok 2015 za mesiac 
apríl 2015 neuviedol podiel nových diel odvysielaných v rámci programovej služby JOJ, JOJ PLUS, 
WAU a RiK. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/615: 
Kancelária  Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre 
rozhodnutie vo veci. 
T: 8. 9. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 243/SKO/2015 zo dňa 24.3.2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. č.  
(Sťažnosť č. 35/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Stav ohrozenia/13.1.2015/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39/ TD/15 
 
Uznesenie č. 15-14/34.508: 
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. 
243/SKO/2015 MAC TV s.r.o. 
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p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 5 ods. 1 zákona 
č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č. 270/1995 Z. z.“) 

tým, 

že na televíznej programovej službe JOJ dňa 13. 1. 2015 v čase o cca 22:12 hod. odvysielal program 
Stav ohrozenia (I. séria; 1. epizóda), ktorého český dabing bol vyrobený po 31. 12. 2007 a ktorý bol 
prvýkrát odvysielaný na území Slovenskej republiky po 31. 12. 2007, čím došlo k nezabezpečeniu 
používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z., 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 500 €, slovom päťsto eur. 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/616: 
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: 25. 9. 2015                    Z: PLO 
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Úloha č. 15-14/617: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 9. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 723/SKO/2015 zo dňa 7.7.2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. č.  
(Sťažnosť č. 383/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: 6.5.2015 v čase od 21:30 hod do 02:30 
hod.(7.5.2015)/TV8 
ÚK: PHONOTEX, spol. s r.o.       číslo licencie: TD/10 
 
Uznesenie č. 15-14/35.509: 
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. 
723/SKO/2015 PHONOTEX, spol. s r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby TV8 zo dňa 
6. 5. 2015 v čase od 21:30 hod. do 02:30 hod. (7. 5. 2015) do 15 dní od doručenia žiadosti Rady 
o poskytnutie tohto záznamu vysielania, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 165,- €, slovom stošesťdesiatpäť €. 
 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/618: 
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: 25. 9. 2015                  Z: PLO 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 608/SKO/2015 zo dňa 9.6.2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. č.  
(Sťažnosť č. 308/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: Kolabs/19.4.2015 o cca 14:40 hod./JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 15-14/36.510: 
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. 
608/SKO/2015 MAC TV s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Kolabs odvysielaného na 
televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 19. 4. 2015 o cca 14:40 hod. do 15 dní od doručenia 
žiadosti Rady o poskytnutie tohto záznamu vysielania, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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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. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 200,- €, slovom dvesto €. 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/619: 
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: 25. 9. 2015                    Z: PLO  
 
K bodu 37/ 
SK č.: 439/SKO/2015 zo dňa  12. 5. 2015  
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. štvrťrok 2015 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Štatistika o odvysielanom programe za obdobie/programová služba: január, február, marec 2015/JOJ, 
JOJ PLUS, WAU, RiK 
ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, 

TD/16, TD/109, TD/144 
   
Uznesenie č. 15-14/37.511: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 
1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho 
konania č. 439/SKO/2015 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  
 

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

tým, že 
 

neviedol štatistiku o odvysielanom programe televíznej programovej služby JOJ, JOJ PLUS, 
WAU a RiK vrátane vyhodnotenia podielu nových diel a nedoručil ju Rade do 15 dní po 

 32 



skončení príslušného kalendárneho mesiaca, a to za 1. štvrťrok 2015 za mesiace január, február, 
marec 2015  
 
  Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 165,- €, slovom stošesťdesiatpäť 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 proti 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     neprítomný 
Kolenič  zdržal sa 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/620: 
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: 25. 9. 2015                                                                                                          Z: PLO 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 352/SKO/2015 zo dňa 28. 4. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 119/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Dobrodružstvo v tábore/7.2.2015/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 15-14/38.512: 
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.  
352/SKO/2015 MAC TV s.r.o.  
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 

dňa 7. 2. 2015 v čase cca o 8:39 hod odvysielal v rámci programovej služby JOJ program 
Dobrodružstvo v tábore bez označenia piktogramom vekovej vhodnosti, a ktorý obsahoval scény, 
ktoré naplnili hodnotiace kritérium expresívne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na jeho kontextuálny 
výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu jeho spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na 
charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané 
vekovej skupine maloletých od 12 rokov, t.j. klasifikačné kritérium, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 
Jednotného systému označovania opodstatňuje klasifikáciu programu ako nevhodného pre vekovú 
skupinu maloletých do 7 rokov, čím účastník konania odvysielaním programu bez označenia 
piktogramom vekovej vhodnosti nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 000,- €, slovom tisíc euro.  
 
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 zdržal sa 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová zdržala sa 
Holan   za 
Kmec     neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 5-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 15-14/621: 
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: 25. 9. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-14/622: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 4. 9. 2015                                Z: PgO 
  
K bodu 39/ 
SK č.: 241/SKO/2015 zo dňa 24. 3. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 8/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: 21 Jump Street/4.1.2015/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 15-14/39.513: 
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.  
241/SKO/2015 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že dňa 4. 1. 2015 v čase cca od 20:26 hod odvysielal v rámci programovej služby JOJ program 21 
Jump Street, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, a ktorý obsahoval 
scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie“, „sexuálne 
scény alebo sexuálne správanie vrátane promiskuitného správania, ktoré sú prezentované ako forma 
zábavy“, ktoré podľa § 1 ods. 1 Jednotného systému označovania 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 za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     neprítomný 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 000,- €, slovom tritisíc eur. 
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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 proti 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     neprítomný 
Kolenič  proti 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/623: 
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: 25. 9. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-14/624: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 4. 9. 2015                                            Z: PgO 
 
K bodu 40/ 
SK č.: 436/SKO/2015 zo dňa 12.5.2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 129/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Dopravný servis/Autoservis 
Matlovič/6.2.2015/Rádio SiTy 
ÚK: SITY MEDIA s.r.o.                          číslo licencie: R/87, RD/18 
 
Uznesenie č. 15-14/40.514: 
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. 
436/SKO/2015 SITY MEDIA s.r.o. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

že na rozhlasovej programovej službe Rádio SiTy odvysielal dňa 6. 2. 2015 v čase o cca 06:45:16 
hod., 06:46:11 hod., 11:15:22 hod., 11:16:09 hod., 11:34:17 hod. a 11:35:02 hod. pred a po programe 
Dopravný servis a v čase o cca 13:47:56 hod., 15:22:10 hod., 16:20:31 hod. a 16:49:04 hod. po 
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programe Dopravný servis komunikáty označujúce za sponzora programu subjekt Autoservis 
Matlovič, ktoré naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby 
boli v čase o cca 06:45:16 hod., 11:15:22 hod. a 11:34:17 hod. na konci a v čase o cca 06:46:11 hod., 
11:16:09 hod., 11:35:02 hod., 13:47:56 hod., 15:22:10 hod., 16:20:31 hod. a 16:49:04 hod. na začiatku 
zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami 
programovej služby, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie  
zákona. 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/625: 
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: 25. 9. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-14/626: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 9. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 41/ 
SK č.: 434/SKO/2015 zo dňa 12.5.2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 171/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Refresh s Milanom (sponzorský odkaz 

 37 



Zerex) /27.2.2015/ Rádio Jemné             
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.                       číslo licencie: R/84 
 
Uznesenie č. 15-14/41.515: 
Bod sa odročuje. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/627: 
Kancelária Rady predloží bod na ďalšie rokovanie Rady. 
T: 8. 9. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 42/ 
SK č.: 437/SKO/2015 zo dňa 12. 5. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti  č. 161/SO/2015, 166/SO/2015, 191/SO/2015, 193/SO/205, 187/SO/2015, 190/SO/2015, 
188/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Chlapi neplačú, Búrlivé víno, 
Reflex/TEREZIA COMPANY s.r.o., Emco spol. s r.o./16.2.2015, 23.2.2015, 24.2.2015, 26.2.2015/TV 
MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-14/42.516: 
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. 
437/SKO/2015 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

I. 

p o r u š i l  

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

tým, 

že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal 
1. dňa 23. 2. 2015 v čase o cca 17:51:47 hod., 18:17:30 hod. a 18:58:29 hod. pred a po programe 

Chlapi neplačú a pred jeho pokračovaním po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou 
komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť TEREZIA COMPANY s.r.o., ktorý 
naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby bol v čase 
o cca 17:51:47 hod. a 18:58:29 hod. na začiatku a na konci a v čase o cca 18:17:30 hod. na konci 
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zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami 
programovej služby, 

2. dňa 24. 2. 2015 v čase o cca 17:51:08 hod., 18:16:00 hod. a 18:58:31 hod. pred a po programe 
Chlapi neplačú a pred jeho pokračovaním po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou 
komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť TEREZIA COMPANY s.r.o., ktorý 
naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby bol v čase 
o cca 17:51:08 hod. a 18:58:31 hod. na začiatku a na konci a v čase o cca 18:16:00 hod. na konci 
zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami 
programovej služby, 

3. dňa 25. 2. 2015 v čase o cca 20:32:21 hod., 20:59:28 hod., 21:32:34 hod. a 21:45:20 hod. pred 
a po programe Búrlivé víno a pred jeho pokračovaním po prerušení mediálnou komerčnou 
komunikáciou komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť TEREZIA COMPANY 
s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby 
bol v čase o cca 20:32:21 hod. a 20:59:28 hod. na konci a v čase o cca 21:32:34 hod. a 21:45:20 
hod. na začiatku a na konci zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol 
zameniteľný s inými zložkami programovej služby, 

4. dňa 26. 2. 2015 v čase o cca 17:52:17 hod., 18:18:06 hod. a 18:58:59 hod. pred a po programe 
Chlapi neplačú a pred jeho pokračovaním po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou 
komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť TEREZIA COMPANY s.r.o., ktorý 
naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby bol v čase 
o cca 17:52:17 hod. a 18:58:59 hod. na začiatku a na konci a v čase o cca 18:18:06 hod. na konci 
zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami 
programovej služby, 

5. dňa 26. 2. 2015 v čase o cca 20:32:41 hod. a 20:58:59 hod. pred programom Búrlivé víno a pred 
jeho pokračovaním po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou komunikát označujúci za 
sponzora programu spoločnosť TEREZIA COMPANY s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa 
§ 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby bol v čase o cca 20:32:41 hod. na začiatku a na 
konci a v čase o cca 20:58:59 hod. na konci zreteľne oddelený od iných častí programovej služby 
tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby; 

 
Hlasovanie: 

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

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

II. 

p o r u š i l  

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

tým, 

že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA 
1. dňa 23. 2. 2015 v čase od 17:00:00 hod do 17:59:59 hod odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 17:07:27 hod. do cca 17:13:26 hod. v trvaní 5 minút a 59 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 17:36:22 hod. do cca 17:42:22 hod. v trvaní 6 minút, 
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– komunikát označujúci za sponzora programu Chlapi neplačú spoločnosť TEREZIA 
COMPANY s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
v čase od cca 17:51:47 hod. do cca 17:51:56 hod. v trvaní 9 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 8 sekúnd, teda o 8 sekúnd dlhšom ako 12 minút; 
2. dňa 23. 2. 2015 v čase od 18:00:00 hod do 18:59:59 hod odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 18:10:42 hod. do cca 18:16:42 hod. v trvaní 6 minút, 
– komunikát označujúci za sponzora programu Chlapi neplačú spoločnosť TEREZIA 

COMPANY s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
v čase od cca 18:17:30 hod. do cca 18:17:39 hod. v trvaní 9 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 18:30:52 hod. do cca 18:36:51 hod. v trvaní 5 minút a 59 sekúnd, 
– komunikát označujúci za sponzora programu Chlapi neplačú spoločnosť TEREZIA 

COMPANY s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
v čase od cca 18:58:29 hod. do cca 18:58:39 hod. v trvaní 9 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 17 sekúnd, teda o 17 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
3. dňa 24. 2. 2015 v čase od 17:00:00 hod do 17:59:59 hod odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 17:06:21 hod. do cca 17:12:20 hod. v trvaní 5 minút a 59 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 17:33:00 hod. do cca 17:38:59 hod. v trvaní 5 minút a 59 sekúnd, 
– komunikát označujúci za sponzora programu Chlapi neplačú spoločnosť TEREZIA 

COMPANY s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
v čase od cca 17:51:08 hod. do cca 17:51:17 hod. v trvaní 9 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 7 sekúnd, teda o 7 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
4. dňa 24. 2. 2015 v čase od 18:00:00 hod do 18:59:59 hod odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 18:09:28 hod. do cca 18:15:32 hod. v trvaní 6 minút a 4 sekundy, 
– komunikát označujúci za sponzora programu Chlapi neplačú spoločnosť TEREZIA 

COMPANY s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
v čase od cca 18:16:00 hod. do cca 18:16:10 hod. v trvaní 9 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 18:29:32 hod. do cca 18:35:27 hod. v trvaní 5 minút a 55 sekúnd, 
– komunikát označujúci za sponzora programu Chlapi neplačú spoločnosť TEREZIA 

COMPANY s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
v čase od cca 18:58:31 hod. do cca 18:58:41 hod. v trvaní 9 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 17 sekúnd, teda o 17 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
5. dňa 25. 2. 2015 v čase od 20:00:00 hod do 20:59:59 hod odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 20:13:13 hod. do cca 20:19:18 hod. v trvaní 6 minút a 5 sekúnd, 
– komunikát označujúci za sponzora programu Búrlivé víno spoločnosť TEREZIA COMPANY 

s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od 
cca 20:32:21 hod. do cca 20:32:31 hod. v trvaní 9 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 20:52:16 hod. do cca 20:58:11 hod. v trvaní 5 minút a 55 sekúnd, 
– komunikát označujúci za sponzora programu Búrlivé víno spoločnosť TEREZIA COMPANY 

s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od 
cca 20:59:28 hod. do cca 20:59:37 hod. v trvaní 9 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 18 sekúnd, teda o 18 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
6. dňa 25. 2. 2015 v čase od 21:00:00 hod do 21:59:59 hod odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 21:24:17 hod. do cca 21:30:16 hod. v trvaní 5 minút a 59 sekúnd, 
– komunikát označujúci za sponzora programu Búrlivé víno spoločnosť TEREZIA COMPANY 

s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od 
cca 21:32:34 hod. do cca 21:32:43 hod. v trvaní 9 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 21:52:17 hod. do cca 21:58:17 hod. v trvaní 6 minút, 
– komunikát označujúci za sponzora programu Búrlivé víno spoločnosť TEREZIA COMPANY 

s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od 
cca 21:45:40 hod. do cca 21:45:49 hod. v trvaní 9 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 17 sekúnd, teda o 17 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
7. dňa 26. 2. 2015 v čase od 17:00:00 hod do 17:59:59 hod odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 17:08:20 hod. do cca 17:14:20 hod. v trvaní 6 minút, 
– reklamný blok v čase od cca 17:35:15 hod. do cca 17:41:15 hod. v trvaní 6 minút, 
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– komunikát označujúci za sponzora programu Chlapi neplačú spoločnosť TEREZIA 
COMPANY s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
v čase od cca 17:52:17 hod. do cca 17:52:26 hod. v trvaní 9 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 9 sekúnd, teda o 9 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
8. dňa 26. 2. 2015 v čase od 18:00:00 hod do 18:59:59 hod odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 18:11:18 hod. do cca 18:17:17 hod. v trvaní 5 minút a 59 sekúnd, 
– komunikát označujúci za sponzora programu Chlapi neplačú spoločnosť TEREZIA 

COMPANY s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
v čase od cca 18:18:06 hod. do cca 18:18:16 hod. v trvaní 9 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 18:32:06 hod. do cca 18:38:06 hod. v trvaní 6 minút, 
– komunikát označujúci za sponzora programu Chlapi neplačú spoločnosť TEREZIA 

COMPANY s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
v čase od cca 18:58:59 hod. do cca 18:59:09 hod. v trvaní 9 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 17 sekúnd, teda o 17 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
9. dňa 26. 2. 2015 v čase od 20:00:00 hod do 20:59:59 hod odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 20:13:16 hod. do cca 20:19:20 hod. v trvaní 6 minút a 4 sekundy, 
– komunikát označujúci za sponzora programu Búrlivé víno spoločnosť TEREZIA COMPANY 

s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od 
cca 20:32:41 hod. do cca 20:32:50 hod. v trvaní 9 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 20:51:41 hod. do cca 20:57:36 hod. v trvaní 5 minút a 55 sekúnd, 
– komunikát označujúci za sponzora programu Búrlivé víno spoločnosť TEREZIA COMPANY 

s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od 
cca 20:58:59 hod. do cca 20:59:08 hod. v trvaní 9 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 17 sekúnd, teda o 17 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
 

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

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu – pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 8 000,- €, slovom osemtisíc eur. 
 

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

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/628: 
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: 25. 9. 2015                  Z: PLO 
 
Úloha č. 15-14/629: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 9. 2015                  Z: PgO 
 
Uznesenie č. 15-14/42.517: 
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. 437/SKO/2015 
vedené voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. v časti možného porušenia § 34 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním komunikátu označujúceho sponzora Emco spol. 
s r.o. a v časti možného porušenia § 36 ods. 2 v súvislosti s možným odvysielaním reklamných šotov 
v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút na programovej službe TV MARKÍZA dňa 16. 2. 2015 
v čase od 17:00:00 hod. do 17:59:59 hod. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

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

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/630: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 8. 9. 2015                  Z: PLO 
 
Úloha č. 15-14/631: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 9. 2015                  Z: PgO 
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K bodu 43/ 
SK č.: 433/SKO/2015 zo dňa 12. 5. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 158/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Chaos/21.2.2015/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 15-14/43.518: 
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. 
433/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 

program Chaos odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 21. 2. 2015 o cca 20:35 hod. 
v trvaní cca 141 minút a 26 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením reklamy 
päťkrát, 
 
Hlasovanie: 

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

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/632: 
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: 25. 9. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-14/633: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 4. 9. 2015                    Z: PgO 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 44/ 
SK č.: 362/SKL/2015 zo dňa 29. 6. 2015 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: CREATV spol. s r.o.      číslo licencie: TD/56  
 
Uznesenie č. 15-14/44.518: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) a zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní (ďalej len 
„zákon č. 220/2007 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len 
„zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 362/SKL/2015 zo dňa 29.6.2015, posúdila oznámenie 
o zmene právnych skutočností účastníka konania: 
 
CREATV spol. s r.o. 
Jesenského 10 
04001 Košice 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

 
 

Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

mení 
 

licenciu na televízne vysielanie č. TD/56 nasledovne: 
 
Článok II. sa mení a znie: 
„1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I., vložka číslo: 7390/V, 
oddiel: Sro, zo dňa 19.6.2015 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Košice I., vložka číslo: 7390/V, oddiel: Sro, zo dňa 
19.6.2015“ 

 44 



Úloha č. 15-14/634: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 362/SKL/2015 a zašle 
ho účastníkovi konania, CREATV spol. s r.o., Košice. 
T: 25. 9. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 45/ 
SK č.: 617/SKL/2015 zo dňa 16. 6. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MADAM ART, s.r.o.      číslo licencií: TD/107 
 
Uznesenie č. 15-14/45.519: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.”), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 
Z. z., v správnom konaní č. 617/SKL/2015 zo dňa 16.6.2015, posúdila oznámenie  o zmene licencie č.  
TD/107 na digitálne televízne vysielanie podľa § 28 ods. 5 zákona č. 220/2007 Z. z. účastníka 
konania: 
 
MADAM ART, s.r.o. 
J. Alexyho 11 
841 01 Bratislava  
 
z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 

 
rozhodnutie:  

 
Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
mení 

 
licenciu č. TD/107 na digitálne televízne vysielanie nasledovne:  
 
názov a sídlo spoločnosti: 
„MADAM ART, s.r.o. 
J. Alexyho 11 
841 01 Bratislava„ 
 
Časť II. Právne skutočnosti  spoločnosti sa mení a znie: 
„1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 
54165/B, oddiel: Sro, zo dňa 3.7.2015 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 54165/B, oddiel: Sro, zo dňa 
3.7.2015“ 

    
Úloha č. 15-14/635: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  
konania. 
T: 25. 9. 2015                     Z: PLO 
 
K bodu 46/ 
SK č.: 744/SKL/2015 zo dňa 24. 7. 2015 
Oznámenie o zmene licencií na digitálne televízne vysielanie 
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ÚK: Slovak Sport, s.r.o.   číslo licencií: TD/96, TD/116, 
TD/126 

Uznesenie č. 15-14/46.520: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 744/SKL/2015 zo dňa 24. 7. 2015 posúdila 
oznámenie o zmene licencií č. TD/96, TD/116 a TD/126 účastníka konania 
 
Slovak Sport, s.r.o. 
Piaristická 2 
949 01 Nitra 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
mení 

 
licencie č. TD/96, TD/116 a TD/126 nasledovne: 
 
Článok II znie: 
„1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 18085/N, oddiel: 
Sro, zo dňa 23. 7. 2015 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciu: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 18085/N, oddiel: Sro, zo dňa 23. 7. 2015“ 

   
Úloha č. 15-14/636: 
V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví 
v správnom konaní rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 25. 9. 2015                               Z: PLO 
 
K bodu 47/ 
SK č.: 665/SKL/2015 zo dňa 29. 5. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Slovak Telekom, a.s.      číslo licencií: T/210 
 
Uznesenie č. 15-14/47.521: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 665/SKL/2015 zo dňa 29. 5. 2015 posúdila 
oznámenie o zmene licencie č. T/210 účastníka konania: 
 
Slovak Telekom, a.s. 
Bajkalská 28 
817 62 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     
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rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 
licenciu na televízne vysielanie č. T/210 nasledovne: 
 
Článok II. bod 1 sa mení a znie 
„Právne skutočnosti spoločnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích 
právach vysielateľa: podľa výpisu z Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. ku dňu 
18. 6. 2015, ISIN: SK1110017722.“ 

   
Úloha č. 15-14/637: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene licencie a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 25. 9. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 48/ 
SK č.: 666/SKL/2015 zo dňa 29. 6. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: RADIO, a.s.      číslo licencie: R/116 
 
Uznesenie č. 15-14/48.522: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 666/SKL/2015 zo dňa 29. 6. 2015 posúdila 
oznámenie o zmene licencie č. R/116 účastníka konania 
 
RADIO, a.s. 
Prešovská 39 
821 02 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
mení 

 
licenciu č. R/116 nasledovne: 
 
Čl. II. sa mení a znie: 
„Právne skutočnosti spoločnosti: 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na 
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, 
vložka číslo: 2191/B, oddiel: Sa, zo dňa 28. 7. 2015, číslo dožiadania: el-173471/2015/B, 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 2191/B, oddiel: Sa, zo dňa 
28. 7. 2015, číslo dožiadania: el-173471/2015/B.“ 
   

 47 



Úloha č. 15-14/638: 
V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví 
v správnom konaní rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 25. 9. 2015           Z: PLO 
 
K bodu 49/ 
SK č.: 740/SKL/2015 zo dňa 15. 7. 2015 
Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. RZL/107/2010 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska 
 
Uznesenie č. 15-14/49.523: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 740/SKL/2015 zo dňa 15. 7. 2015 posúdila 
žiadosť účastníka konania 
 
Rozhlas a televízia Slovenska 
Mlynská dolina 
845 45 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
mení 

 
rozhodnutie č. RZL/107/2010 vo výroku č. I. nasledovne: 
veta: 
„Slovenskému rozhlasu, Mýtna 1, 817 55 Bratislava pre potreby programovej služby Rádio Patria 
a v čase mimo vysielania Rádia Patria (18:00 až 06:00 hod.) pre pilotný projekt digitálneho formátu 
DRM+.“ 
 
sa mení a znie: 
 
„Rozhlasu a televízii Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava pre potreby programovej 
služby Rádio Patria a v čase mimo vysielania programovej služby Rádio Patria pre potreby 
programovej služby Radio Slovakia International.“ 

  
Úloha č. 15-14/639: 
V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví 
v správnom konaní rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 25. 9. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 50/ 
SK č.: 752/SKL/2015 zo dňa 24. 7. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie    
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/203 
 
Uznesenie č. 15-14/50.524: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
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(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 752/SKL/2015 zo dňa 24. 7. 2015, posúdila 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/203 z dôvodu zmeny hlavnej stanice príjmu 
účastníka konania 
 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
Röntgenova 26 
851 01 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto 
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/203 nasledovne: 
 
Podbod 1.1.11 sa mení a znie: 
„oznámenia Telekomunikačnému úradu SR zo dňa 9. 7. 2009 
hlavná stanica – lokalita: Bratislava, Jarošova 1“ 
 
Úloha č. 15-14/640: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 752/SKL/2015 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho 
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 25. 9. 2015                               Z: PLO 
 
K bodu 51/ 
SK č.: 756/SKL/2015 zo dňa 28. 7. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie    
ÚK: Káblová televízia – Bánov s.r.o.      číslo registrácie: TKR/191 
 
Uznesenie č. 15-14/51.525: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 756/SKL/2015 zo dňa 28. 7. 2015, posúdila 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/191 z dôvodu zmeny počtu prípojok a ponuky 
programových služieb účastníka konania 
 
Káblová televízia - Bánov s.r.o. 
Hviezdoslavova 34  
Bánov 941 01 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto 
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
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registráciu retransmisie č. TKR/191 nasledovne: 
 

1. Časť  3. Počet prípojok znie: 
„3. Počet prípojok:   625“ 
 
2. Časť 4. Ponuka programových služieb znie: 
„4. Ponuka programových služieb: 

 Základná programová ponuka:  

televízne programové služby:  Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, JOJ, JOJ PLUS, 
Fishing&Hunting, TV LUX, TV DOMA, TA3, Minimax, 
FILM+, Discovery Channel, EUROSPORT, Animal Planet, 
DAJTO, WAU, ČT 1, ČT 2, KTB – Bánov; 

rozšírená programová ponuka: Discovery TLC“ 

 
Úloha č. 15-14/641: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 756/SKL/2015 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho 
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 25. 9. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 52/ 
SK č.: 755/SKL/2015 zo dňa  31. 7. 2015 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: ISPER Networks s.r.o.     TKR/350 
 
Uznesenie č. 15-14/52.526: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. b) 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.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 
755/SKL/2015 zo dňa 31. 7. 2015, posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/350 
účastníka konania: 

 
ISPER Networks s. r. o.  
Jasovská 22  
Bratislava 851 07 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

zrušuje 
 
registráciu retransmisie č. TKR/350 spoločnosti ISPER Networks s. r. o., Bratislava z dôvodu, že o to 
účastník konania písomne požiadal. 

  
Úloha č. 15-14/642: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 755/SKL/2015 písomné znenie rozhodnutia a zašle 
ho účastníkovi konania.  
T: 25. 9. 2015                    Z: PLO 
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53/ Rôzne 
 
1/ Sťažnosti č. 677/SO/2015 - 710/SO/2015, 762/SO/2015 - 789/SO/2015, 791/SO/2015-  
792/SO/2015 
 
Uznesenie č. 15-14/53.527: 
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. 677/SO/2015 - 710/SO/2015, 762/SO/2015 - 789/SO/2015, 791/SO/2015- 
792/SO/2015 na základe ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z.  za nepreskúmateľné. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-14/643: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
 
 
2/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 6. 2015 
 
Uznesenie č. 15-14/53.528: 
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2015. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
3/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 7. 2015 
 
Uznesenie č. 15-14/53.529: 
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31. 7. 2015. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
4/ Zverejňovanie uznesení Rady 
 
Uznesenie č. 15-14/53.530: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie predložený materiál na vedomie. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
5/ Zahraničná služobná cesta – KIEV MEDIA WEEK, Kyjev, Ukrajina, 7. – 9. 9. 2015 
 
Uznesenie č. 15-14/53.531: 
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu vedúcemu Právneho a licenčného odboru Kancelárie Rady 
Mgr. Martinovi Dorociakovi a zamestnancovi Kancelárie Rady Mgr. Ing. Ivanovi Tarabčákovi na 
konferencii KIEV MEDIA WEEK, ktorá sa uskutoční v dňoch 7. – 9. 9. 2015 v Kyjeve, Ukrajina. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
V Bratislave dňa 25. 8. 2015 
                       prof. Miloš Mistrík 
                    predseda 
         Rady pre vysielanie a retransmisiu         
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: PhDr. Peter Kolenič, PhD. 
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