
Zápisnica č. 15/2015 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  
dňa 8. 9. 2015 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mgr. Gabriela Rothmayerová 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda Rady, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 637/SO/2015      
(na vysielanie programu Zaostrené na... zo dňa 20.5.2015)  
Vysielateľ: Televízia Liptov, a.s.     číslo licencie: TD/91 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 728/SO/2015      
(na vysielanie programu Nočná show Europy 2 zo dňa 9.7.2015)  
Vysielateľ: EUROPA 2, a.s.      číslo licencie:  R/105 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 618/SO/2015    
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 19. 6. 2015)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 564/SO/2015    
(na vysielanie programu Víkend zo dňa 13. 6. 2015)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 658/SO/2015      
(na vysielanie zo dňa 27. 6. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 657/SO/2015      
(na vysielanie programu iQvíz zo dňa 28. 6. 2015)  
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s r. o.        číslo licencie: TD/10  
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 734/SO/2015      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 7. 7. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
9/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 751/M/2015  
(monitorované dni: 27.6.2015) 
Vysielateľ: TVR a RE, s.r.o.      číslo licencie: T/89 
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10/ SK č.: 355/SKO/2015 zo dňa 28. 4. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 137/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: celodenné vysielanie/19. 1. 2015 – 7. 2. 2015/SEVERKA 
ÚK: Slov Media Group s. r. o.            číslo licencie: TD/106 
 
11/ SK č.: 354/SKO/2015 zo dňa 28. 4. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 121/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Divoký Django/8. 2. 2015/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
12/ SK č.: 435/SKO/2015 zo dňa 12. 5. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 153/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Dr. House/12. 2. 2015/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
13/ SK č.: 438/SKO/2015 zo dňa 12. 5. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 147/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Milenec vdovy/15. 2. 2015/WAU 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/109 
 
14/ 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 
 
15/ SK č.: 502/SKO/2015 zo dňa 26. 5. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 224/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Chart show/upútavky na programy 
Búrlivé víno, Arrow, Babovřesky 2/4.3.2015/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17  
 
 
NEVEREJNÉ 
 
16/ SK č.: 841/SKL/2015 zo dňa 14. 8. 2015 
Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie 
ÚK: Trenčianske kúpele, s.r.o., Bratislava 
 
17/ SK č.: 845/SKL/2015 zo dňa 12. 8. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: TV REAL, s.r.o.      číslo licencie: TD/151 
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18/ SK č.: 846/SKL/2015 zo dňa 12. 8. 2015 
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie 
ÚK: TV Karpaty, s.r.o.     číslo licencií: T/181, TD/13 
 
19/ SK č.: 801/SKL/2015 zo dňa 11. 8. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.      číslo licencie: R/88 
 
20/ SK č.: 730/SKL/2015 zo dňa 31. 7. 2015 
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.      číslo licencie: R/119, RD/16 
 
21/ SK č.: 850/SKL/2015 zo dňa 25. 8. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: INTERSONIC spol. s r.o.     číslo licencie: R/104 
 
22/ SK č.: 842/SKL/2015 zo dňa 25. 8. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Ján Gregor     číslo registrácie: TKR/134 
 
23/ SK č.: 796/SKL/2015 zo dňa 29. 7. 2015 
žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu 
ÚK:  TV Karpaty, s.r.o.      číslo licencie: T/181, TD/13 
 Július Greguš 
 KEY ART AGENCY s.r.o. 
 Mária Eibl       Uvádza: Danielová 
 
24/ S/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.zapadoslovenska.sk 
Poskytovateľ: Západoslovenská televízia s.r.o. 
Stanovisko č. 794/AMS/2015 
 
25/ Rôzne 
 

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

 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 643 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 15-15/1.532: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 2/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 637/SO/2015      
(na vysielanie programu Zaostrené na... zo dňa 20.5.2015)  
Vysielateľ: Televízia Liptov, a.s.     číslo licencie: TD/91 
 
Uznesenie č. 15-15/2.533: 
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 Televízia Liptov, a.s. 
vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
televíznej programovej službe TV Liptov odvysielal dňa 20. 5. 2015 o cca 18:22 hod. program 
Zaostrené na..., ktorým mohlo dôjsť k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality 
v rámci vysielanej televíznej programovej služby TV Liptov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-15/566: 
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: 22. 9. 2015  Z: PLO 
 
Úloha č. 15-15/644: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 18. 9. 2015  Z: PgO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 728/SO/2015      
(na vysielanie programu Nočná show Europy 2 zo dňa 9.7.2015)  
Vysielateľ: EUROPA 2, a.s.      číslo licencie:  R/105 
 
Uznesenie č. 15-15/3.534: 
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 EUROPA 2, a.s. vo 
veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že odvysielal dňa 
9.7.2015 o cca 20:00 hod na programovej službe Europa 2 program Nočná show Europy 2, pričom 
mohlo dôjsť k nezabezpečeniu časového zaradenia tohto programu v súlade s podmienkami 
ustanovenými v § 4 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových 
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záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej 
služby a spôsobe jeho uplatňovania. 
 
Úloha č. 15-15/645: 
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: 22. 9. 2015                               Z: PLO 
 
Úloha č. 15-15/646: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 18. 9. 2015                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 15-15/3.535: 
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. 728/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Europa 2 vysielateľa EUROPA 2, a.s. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti možného porušenia 
povinností ustanovených v 19 ods.1 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-15/647: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 18. 9. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 618/SO/2015    
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 19. 6. 2015)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 15-15/4.536: 
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. 618/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa RTVS a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-0-4, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-15/648: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 9. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 564/SO/2015    
(na vysielanie programu Víkend zo dňa 13. 6. 2015)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
   
Uznesenie č. 15-15/5.537: 
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 RTVS vo veci 
možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej 
programovej službe Jednotka odvysielal dňa 13. 6. 2015 o cca 16:52 hod v rámci programu Víkend 
reportáž o breathariánstve, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu všestrannosti informácií 
a názorovej plurality v rámci vysielania programovej služby. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-15/649: 
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: 22. 9. 2015     Z: PLO 
 
Úloha č. 15-15/650: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 18. 9. 2015      Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 658/SO/2015      
(na vysielanie zo dňa 27. 6. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD/17 

 6 



Uznesenie č. 15-15/6.538: 
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. 658/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  zdržal sa 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-15/651: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 9. 2015                                Z: PgO 
       
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 657/SO/2015      
(na vysielanie programu iQvíz zo dňa 28. 6. 2015)  
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s r. o.        číslo licencie: TD/10  
 
Uznesenie č. 15-15/7.539: 
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. 657/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV8 vysielateľa PHONOTEX spol. s r.o. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0 uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-15/652: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 9. 2015                                Z: PgO 
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K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 734/SO/2015      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 7. 7. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-15/8.540: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie  voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z 
v súvislosti s tým, že dňa 7.7.2015 v čase o cca 19:00 hod odvysielal v rámci programovej služby TV 
MARKÍZA program Televízne noviny, konkrétne príspevok s názvom Rómsky policajt, čím mohlo 
dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť  objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 15-15/8.540-1: 
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. 734/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. v časti 
programu Prvé televízne noviny, odvysielaný dňa 7.7.2015 o cca 17:00 na programovej službe TV 
MARKÍZA za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-15/653: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 9. 2015                             Z: PgO 
 
 

 8 



K bodu 9/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 751/M/2015  
(monitorované dni: 27.6.2015) 
Vysielateľ: TVR a RE, s.r.o.      číslo licencie: T/89 
 
Uznesenie č. 15-15/9.541: 
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. 751/M/2015 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľa TVR a RE, s.r.o., Bratislava číslo 
licencie T/89 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dňa 27.6.2015 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-15/654: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 18. 9. 2015                                       Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
SK č.: 355/SKO/2015 zo dňa 28. 4. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 137/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: celodenné vysielanie/19. 1. 2015 – 7. 2. 2015/SEVERKA 
ÚK: Slov Media Group s. r. o.            číslo licencie: TD/106 
 
Uznesenie č. 15-15/10.542: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 
355/SKO/2015 Slov Media Group 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 súvislé 24-hodinové záznamy vysielania televíznej programovej 
služby SEVERKA z dní 19. 1. 2015 – 7. 2. 2015 do 15 dní od doručenia žiadosti Rady o poskytnutie 
týchto záznamov vysielania, 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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

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     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-15/655: 
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: 8. 10. 2015                  Z: PLO 
 
Uznesenie č. 15-15/10.543: 
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. 355/SKO/2015 
vedené voči spoločnosti Slov Media Group s.r.o. v časti možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s nedodaním súvislého 24-hodinového záznamu vysielania 
programovej služby SEVERKA zo dňa 18. 1. 2015 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 

 10 



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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-15/656: 
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: 22. 9. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
SK č.: 354/SKO/2015 zo dňa 28. 4. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 121/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Divoký Django/8. 2. 2015/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
  
Uznesenie č. 15-15/11.544: 
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. 354/SKO/2015 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

že dňa 8. 2. 2015 v čase cca o 20:29 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
program Divoký Django, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, a ktorý obsahoval 
scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie 
krutého ubližovania, krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti a zobrazenie týraných osôb“, 
„vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie“ a „zobrazenie prejavov nenávisti a rasizmu“, ktoré 
podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, 
čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 
rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa  
§ 67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 5 000,- €, slovom päťtisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
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  zdržal sa 
Danielová za 
Fašiangová zdržala sa 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 5-0-4, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-15/657: 
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: 8. 10. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-15/658: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 18. 9. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
SK č.: 435/SKO/2015 zo dňa 12. 5. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 153/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Dr. House/12. 2. 2015/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-15/12.545: 
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.  
435/SKO/2015 MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
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že dňa 12. 2. 2015 v čase cca o 12:01 hod odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
program Dr. House, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, 
ktoré naplnili hodnotiace kritérium „detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov“, ktoré 
podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník 
konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne 
uplatnil Jednotný systém označovania, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 2 000,- €, slovom dvetisíc 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  zdržal sa 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová proti 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 6-1-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-15/659: 
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: 8. 10. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-15/660: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 9. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
SK č.: 438/SKO/2015 zo dňa 12. 5. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
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(Sťažnosť č. 147/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Milenec vdovy/15. 2. 2015/WAU 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/109 
 
Uznesenie č. 15-15/13.546: 
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. 438/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 15. 2. 2015 v čase o cca 17:25 hod v rámci programovej služby WAU odvysielal program 
Milenec vdovy, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval 
scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) „obscénne 
vyjadrovanie“, podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm.  c) „sexuálne scény, ktoré sú súčasťou dejovej 
línie“ a podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) expresívne vyjadrovanie , ktoré s prihliadnutím na § 1 
ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých 
divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu 
maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 2 000,- €, slovom dvetisíc 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  zdržal sa 
Abrahám za 
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Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  proti 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-15/661: 
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: 8. 10. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-15/662: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 18. 9. 2015                                            Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
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 
 
Uznesenie č. 15-15/14.547:  
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. 434/SKO/2015 TAM ART PRODUCTIONS, 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 Jemné odvysielal dňa 27. 2. 2015 v čase o cca 15:58 a 
15:59 hod, 17:00 a 17:02 hod a 18:00 a 18:02 hod pred a po programe Dopravný servis komunikáty 
označujúce za sponzora programu Zerex, ktoré naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z., bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, 
aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby; 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 5 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 497,- € slovom štyristodeväťdesiatsedem eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z.z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VSXXX/15, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-15/663: 
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: 22. 9. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-15/664: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 9. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 502/SKO/2015 zo dňa 26. 5. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 224/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Chart show/upútavky na programy 
Búrlivé víno, Arrow, Babovřesky 2/4.3.2015/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17  
 
Uznesenie č. 15-15/15.548:  
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. 
502/SKO/2015 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l  
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povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  

tým, 

že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 4. 3. 2015 v čase o cca 20:52:17 
hod. komunikát, ktorý bol upútavkou na program Búrlivé víno, o cca 21:25:18 hod. komunikát, ktorý 
bol upútavkou na program Arrow a o cca 21:52:28 hod. komunikát, ktorý bol upútavkou na program 
Babovřesky 2, t.j. komunikáty, ktoré naplnili definíciu vlastnej propagácie podľa § 37a ods. 2 zákona 
č. 308/2000 Z. z., a teda reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. bez toho, aby boli 
rozoznateľné a 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     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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

za čo mu ukladá 
 

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

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-15/665: 
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: 8. 10. 2015                    Z: PLO 
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Úloha č. 15-15/666: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 9. 2015                    Z: PgO 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 841/SKL/2015 zo dňa 14. 8. 2015 
Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie 
ÚK: Trenčianske kúpele, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 15-15/16.549:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 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 správnom konaní č. 841/SKL/2015 zo dňa 14. 8. 2015, 
podľa ustanovenia § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii posúdila žiadosť o udelenie 
registrácie retransmisie, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“): 
 
Trenčianske kúpele, s.r.o. 
Nejedlého 51  
Bratislava 841 02  
 
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 § 59  zákona č. 308/2000 Z. z. 

  
vydáva rozhodnutie o registrácii retransmisie  č. TKR/352 

 
 
za nasledovných podmienok : 
 
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:   

     - hlavná stanica: KH Krym, T. G. Masaryka 566/4, Trenčianske Teplice 
- retransmisia je vykonávaná prostredníctvom KDS 

 
2. Územný rozsah retransmisie: Budova vo vlastníctve Trenčianske kúpele s.r.o., Trenčianske 

Teplice, T. G. Masaryka 566/4 
 
3. Počet  prípojok: 160 
 
4. Ponuka programových služieb:   
 
 základný súbor   

       televízne programové služby:   Jednotka, Dvojka, TA3 
 rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Regina 

 
Úloha č. 15-15/667: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
o registrácii  retransmisie v SK č. 841/SKL/2015 a zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou na 
úhradu správneho poplatku. 
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T: 8. 10. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 845/SKL/2015 zo dňa 12. 8. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: TV REAL, s.r.o.      číslo licencie: TD/151 
 
Uznesenie č. 15-15/17.550:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom 
podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 845/SKL/2015 zo dňa 
12.8.2015, posúdila žiadosť o zmenu názvu programovej služby  účastníka konania: 
 
TV REAL, s.r.o. 
Vajanského 7673/39  
917 01 Trnava  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok“) vydáva toto  
 

r o z h o d n u t i e : 
 

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

m e n í  
 

licenciu č. TD/151 na vysielanie televíznej programovej služby TV REAL nasledovne: 
 
Článok I bod 2 znie: 
„1. Názov programovej služby: TV Karpaty“ 
 
Úloha č. 15-15/668: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia, doručí ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.  
T: 8. 10. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 846/SKL/2015 zo dňa 12. 8. 2015 
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie 
ÚK: TV Karpaty, s.r.o.     číslo licencií: T/181, TD/13 
 
Uznesenie č. 15-15/18.551: 
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. 846/SKL/2015 zo dňa 12.8.2015, posúdila 
žiadosť o zmenu názvu programových služieb účastníka konania: 
 
TV Karpaty, s.r.o. 
Kominárska 141/2,4 
831 04 Bratislava 
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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: 

 
I. Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
mení 

 
licenciu č. T/181  na vysielanie televíznej programovej služby Televízia Karpaty nasledovne: 

 
Článok I bod 2 znie: 
„1. Názov programovej služby: IN TV“ 

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

 
mení 

 
licenciu č. TD/13  na vysielanie televíznej programovej služby Televízia Karpaty nasledovne: 
Článok I bod 2 znie: 
„1. Názov programovej služby: IN TV“ 

 
Úloha č. 15-15/669: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 846/SKL/2015 a zašle 
ho účastníkovi konania, TV Karpaty, s.r.o., Bratislava spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 8. 10. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 801/SKL/2015 zo dňa 11. 8. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.      číslo licencie: R/88 
 
Uznesenie č. 15-15/19.552:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 801/SKL/2015 zo dňa 11. 8. 2015, 
posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. R/88 na rozhlasové 
vysielanie účastníka konania 
 
GES Slovakia, s.r.o.                                      
Dvořákovo nábrežie 8A  
Bratislava 811 02 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok“) vydáva toto  
 

r o z h o d n u t i e : 
 

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

m e n í  
 

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/88 v znení neskorších zmien a doplnení  nasledovne: 
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Článok I bod 1 znie: 
„1. Názov programovej služby: Rádio Anténa Rock“ 
 
Úloha č. 15-15/670: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia, doručí ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.  
T: 8. 10. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 730/SKL/2015 zo dňa 31. 7. 2015 
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.      číslo licencie: R/119, RD/16 
 
Uznesenie č. 15-15/20.553:  
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. 730/SKL/2015 zo dňa 31.7.2015, posúdila doručené  oznámenie o zmene 
licencie  č. R/119 a č. RD/16, účastníka konania – spoločnosti: 
 
Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
Kapitulská 2 
974 01 Banská Bystrica 
 
z dôvodu zmeny programových typov vo vysielaní programovej služby a po zistení potrebných 
podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

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

mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/119 v čl. III. takto: 
„1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo 

dňa 31.7.2015 (č.p.d.3687): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom 

záujme: 60,04 %. 
 
3. Údaje o častiach programovej služby, ktoré sú preberané od iných vysielateľov: 3,11%“ 
 
II. Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

1.1 Spravodajstvo 10,18 % 
1.2 Publicistika  
             1.2.1 Politická publicistika 0 % 
             1.2.2 Ostatná publicistika 22,53 % 
1.2 Dramaturgicky ucelené programy so 

stálou periodicitou 
 

 1.3.1 Detské programy 2,37 %  
 1.3.2 Náboženské programy 21,62 % 
 1.3.3 Literárno-dramatické programy 3,34 % 
 1.3.4 Zábavné programy 0 % 
 1.3.5 Hudobné programy 10,83 % 
Ostatný program 29,13 % 
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mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. RD/16  v čl. I., bod 5 - 6. takto: 
„5. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo 

dňa 31.7.2015 (č.p.d.3687): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.    a) Podiel 
vysielacieho času 
(bežný mesiac) 
vyhradeného 

vysielaniu programov vo verejnom záujme: 60,04 %. 
 
  b) Údaje o častiach programovej služby, ktoré sú preberané od iných vysielateľov: 3,11%“ 
 
Úloha č. 15-15/671: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 730/SKL/2015  a zašle ho spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku účastníkovi konania, spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
T: 8. 10. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 850/SKL/2015 zo dňa 25. 8. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: INTERSONIC spol. s r.o.     číslo licencie: R/104 
 
Uznesenie č. 15-15/21.554:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 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 ustanovenia § 71 zákona 
č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 850/SKL/2015 zo dňa 25.8.2015, posúdila žiadosť o zmenu  
licencie na rozhlasové vysielanie č. R/104, účastníka konania: 
 
INTERSONIC spol. s r.o. 
Staré grunty 36 
P.O.BOX 44 
841 04 Bratislava 4 
 
a po vyhodnotení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. a § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

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

 
 mení 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/104/2008 zo dňa 23. 9. 2008 v znení neskoršie vykonaných zmien 
a doplnkov, v časti III.  takto:  

 

1.3 Spravodajstvo 10,18 % 
1.2 Publicistika  
             1.2.1 Politická publicistika 0 % 
             1.2.2 Ostatná publicistika 22,53 % 
1.4 Dramaturgicky ucelené programy so stálou 

periodicitou 
 

 1.3.1 Detské programy 2,37 %  
 1.3.2 Náboženské programy 21,62 % 
 1.3.3 Literárno-dramatické programy 3,34 % 
 1.3.4 Zábavné programy 0 % 
 1.3.5 Hudobné programy 10,83 % 
Ostatný program 29,13 % 
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„III.  
 

1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci/týždni určené podľa navrhovanej programovej 
skladby: (doručené Rade  dňa 25.8.2015 – p.č. 3914/2015/P) 
Spravodajstvo –2,32 %  
Publicistika:  
1. polit. publicistika – 0 % 
2. ostatná publicistika – 1,19% 
Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1. detské programy – 0 % 
2. náboženské programy – 0,1 % 
3. literárno-dramatické programy – 0 % 
4. zábavné programy – 0 % 
5. hudobné programy –  0 % 
Ostatný program – 96,39 % 

2. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 
min.: 3 %“ 

 
Úloha č. 15-15/672: 
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- spol. INTERSONIC spol. s r.o. spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku.  
T: 8. 10. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 842/SKL/2015 zo dňa 25. 8. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Ján Gregor     číslo registrácie: TKR/134 
 
Uznesenie č. 15-15/22.555:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 842/SKL/2015 zo dňa  
25.8.2015 posúdila doručené oznámenie o zmene územného rozsahu registrácie retransmisie č. 
TKR/134,  podľa ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania:  
 
Ján Gregor 
Kvášovecká 4179/23 
018 41 Dubnica nad Váhom 

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

 
registráciu retransmisie č. TKR/134 z dňa 16.02.1998 v bode 1-3 takto: 

 
1. Časť 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: Vypúšťa sa „podbod 1.3  KDS 
Hradište“ 
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2. Časť 2. Územný rozsah retransmisie: vypúšťa sa „obec Hradište“  
 
3. Časť 3. Počet prípojok sa mení a znie: 
 
 „ 3.1 obec Lazy pod Makytou   140 

3.2 obec Rudník    130 
3.3 obec Horné Naštice     90 
3.4 Ilava, Kukučínova ulica   750 
3.5 obec Ivanovce    110 
3.6 Dubnica nad Váhom – za Traťou  110 
Celkový počet prípojok   1330“ 

 
Úloha č. 15-15/673: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie v  SK č. 842/SKL/2015, zašle ho  
účastníkovi konania, Jánovi Gregorovi,  spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 8.10.2015        Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 796/SKL/2015 zo dňa 29. 7. 2015 
žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu 
ÚK:  TV Karpaty, s.r.o.      číslo licencie: T/181, TD/13 
 Július Greguš 
 KEY ART AGENCY s.r.o. 
 
Uznesenie č. 15-15/23.556: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovení § 4 ods. 1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) a podľa § 5 
ods. 1 písm. e) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní 
iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o digitálnom 
vysielaní“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. a § 63 ods. 2 zákona 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na 
základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencií č. T/181 a TD/13 v správnom konaní  
č. 796/SKL/2015 zo dňa 29.7.2015 vedenom s účastníkmi konania: 
 
TV Karpaty, s.r.o. 
Kominárska 141/2,4 
 831 04 Bratislava 
 
Július Greguš 
Horné Orešany 421 
919 03 Horné Orešany 
 
KEY ART AGENCY s.r.o. 
Kempelenova 2  
Bratislava 841 05 
 
Maria Eibl 
Ungarstrasse  9 
2410 Hainburg an der Donau 
Rakúsko 
 
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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r o z h o d n u t i e:   
 
Rada na základe žiadosti spoločnosti TV Karpaty, s.r.o. podľa ustanovenia § 28 ods. 7  zákona o 
digitálnom vysielaní 

udeľuje predchádzajúci súhlas 
 
s prevodom 38% podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie č. T/181 
a licencie č. TD/13  spoločnosti TV Karpaty, s.r.o. Kominárska 141/2,4, 831 04 Bratislava zo 
spoločníka - prevodcu pána Júliusa Greguša, Horné Orešany 421, 919 03 Horné Orešany, na 
nadobúdateľa - pani Máriu Eibl, Ungarstrasse  9, 2410 Hainburg an der Donau, Rakúsko, ktorá 
prevodom 38% obchodného podielu z prevodcu na nadobúdateľa získa 38% podiel na základnom 
imaní a na hlasovacích právach spoločnosti TV Karpaty, s.r.o., Kominárska 141/2,4, 831 04 
Bratislava. 
 
Úloha č. 15-15/674: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom 
konania. 
T: 8. 10. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.zapadoslovenska.sk 
Poskytovateľ: Západoslovenská televízia s.r.o. 
Stanovisko č. 794/AMS/2015 
 
Uznesenie č. 15-15/24.557:  
Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti Západoslovenská televízia s.r.o. doručené dňa 
26. 5. 2015 o prevádzkovaní služby na www.zapadoslovenska.sk a prijíma ho ako oznámenie podľa  
§ 63a zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že predmetná služba vzhľadom na svoju povahu 
a podmienky, za ktorých je poskytovaná, spĺňa kritériá AVMS na požiadanie a spadá tak pod 
pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Úloha č. 15-15/675: 
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Západoslovenská televízia s.r.o. o vybavení jej oznámenia 
doručeného dňa 26. 5. 2015 a zaevidovaného pod č. 2476/2015/P. 
T: 18. 9. 2015                    Z: PgO 
 
25/ Rôzne 
 
1/ Vyhlásenie výberového konania na udelenie licencie / zmenu licencie na  rozhlasové terestriálne 
vysielanie – jeseň 2015 
 
Uznesenie č. 15-15/25.558: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o udelenie / zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. Konania sa budú 
viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.  
Základné podmienky konaní: 

1. lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie / zmenu licencie: 7. 10. 2015  
2. miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Dobrovičova 8, 811 09 

Bratislava 
3. dátum verejného vypočutia v konaniach: dňa 9. 11. 2015  
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Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania: 

LOKALITA FREKVENCIA 
[MHz] 

VÝKON 
[W] 

Bratislava - 
Devínska Nová 

Ves 
97,6 100 

Brezno 98,5 200 
Nové Mesto nad 

Váhom 92,4 250 

Považská Bystrica 95,1 250 
Ružomberok 92,4 500 

Trenčín 100,3 500 
Tvrdošín 98,5 500 

Žilina 94,5 20 000 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-15/676: 
Kancelária Rady zabezpečí zverejnenie vyhlásených konaní v dvoch celoštátnych denníkoch, na 
webovom sídle Rady a na úradnej tabuli Rady. 
T: 11. 9. 2015                     Z: PLO, ÚRK 
 
 
2/ Sťažnosti č. 807/SO/2015 - 836/SO/2015 
 
Uznesenie č. 15-15/25.559: 
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. 807/SO/2015 - 836/SO/2015 na základe ustanovenia § 14a ods. 11 zákona 
č. 308/2000 Z. z.  za nepreskúmateľné. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 
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Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-15/677: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažností. 
T: 18. 9. 2015  Z: PgO 
 
 
3/ Dohľad nad zákonom č. 308/2000 Z. z. 

ÚK: Marián Dokupil - Doko Media                                     číslo licencie: R/89 
 

Uznesenie č. 15-15/25.560: 
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 Marián Dokupil – 
Doko Media, Dubnica nad Váhom vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu 
podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 88,3 
MHz Púchov, 88,5 MHz Dubnica nad Váhom, 89,8 MHz Trenčín, 92,8 MHz Trenčín, 96,9 MHz 
Bánovce nad Bebravou, 104,4 MHz Považská Bystrica na účely, na ktoré mu boli pridelené. 
 
Úloha č. 15-15/678: 
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: 22. 9. 2015                    Z: PLO 
 
 
4/ Správa o vysielaní rozhlasových programových služieb Rádio ELÁN a Rádio KISS 
 
Uznesenie č. 15-15/25.561: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie predložený materiál na vedomie. 

 
5/ SK č.: 874/SKL/2015 zo dňa 3. 9. 2015 
Žiadosť o odňatie licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: ASISTENT CONSULTING COMPANY, s.r.o.     číslo licencie: R/122 
 
Uznesenie č. 15-15/25.562: 
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 
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. 874/SKL/2015 zo dňa 
3. 9. 2015 posúdila žiadosť o odňatie licencie č. R/122 účastníka konania: 
 
ASISTENT CONSULTING COMPANY, s.r.o. 
Antona Bernoláka 51 
010 01 Žilina 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

r o z h o d n u t i e: 
 

Rada podľa ustanovenia § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

odníma 
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licenciu č. R/122 k 30. 9. 2015 
 
z dôvodu, že o to vysielateľ listom doručeným Rade dňa 4. 9. 2015 písomne  požiadal. 
 
Úloha č. 15-15/679: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 874/SKL/2015 písomné znenie rozhodnutia a zašle 
ho účastníkovi konania. 
T: 8. 10. 2015                    Z: PLO 
 
 
5/ Zahraničná služobná cesta – EPRA, Norimberg,  Nemecko 
 
Uznesenie č. 15-15/25.563: 
Rada schvaľuje zahraničnú služobnú cestu predsedovi Rady prof. Milošovi Mistríkovi, členovi Rady 
PhDr. Petrovi Koleničovi, PhD., riaditeľovi Kancelárie JUDr. Ľubošovi Kuklišovi, PhD. a vedúcemu 
Právneho a licenčného odboru Kancelárie Rady Mgr. Martinovi Dorociakovi na zasadnutí EPRA, 
ktorá sa uskutoční v dňoch 28. – 30. 10. 2015 v Norimbergu, Nemecko. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
V Bratislave dňa 8. 9. 2015 
                       prof. Miloš Mistrík 
                    predseda 
         Rady pre vysielanie a retransmisiu         
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mgr. Gabriela Rothmayerová 
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