
Zápisnica č. 16/2015 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  

dňa 29. 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: Ing. Peter Abrahám 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda Rady, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 499/SKL/2015 zo dňa 26. 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: RSNET s.r.o., Rimavská Sobota       
 
3/ SK č.: 741/SL/2015 zo dňa 6.7. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RSNET TV 01, s.r.o., Rimavská Sobota       
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 727/SO/2015     
(na vysielanie programu Správy RTVS z dní 8. - 11. 7. 2015)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 675/SO/2015     
(na vysielanie programu Jadro zo dňa 6. 7. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/47 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 798/SO/2015      
(na vysielanie programu Báječná dovolenka zo dňa 22. 11. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: T/219; TD/16 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 758/SO/2015     
(na vysielanie šotu na film Vykoľajená zo dňa 3. 8. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 725/SO/2015     
(na vysielanie programu Kuriér 3 zo dňa 11. 7. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 747/SO/2015     
(na vysielanie šotu Odzvoňme násiliu na ženách – podporme Istanbulský dohovor zo dňa 24. 7. 2015)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
 
 



10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 746/SO/2015     
(na vysielanie programu Twilight sága: Úsvit 1 zo dňa 22. 7. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 748/SO/2015     
(na vysielanie programu Prvé televízne noviny a Televízne noviny dňa 22. 7. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 735/SO/2015     
(na vysielanie programu Televízne noviny dňa 19. 7. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 726/SO/2015      
(na vysielanie upútavky v programe Cililing a veľká záchranná akcia zo dňa 11. 7. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: T/39; TD/15 
 
14/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 804/M/2015 
(monitorovaný deň: 24. 6. 2015) 
Vysielateľ: Rádio Prešov, s.r.o.      číslo licencie: R/100 
 
15/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 837/M/2015  
(monitorovaný deň: 24. 6. 2015) 
Vysielateľ: Humenská televízia s.r.o.     číslo licencie: T/94 
 
16/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 838/M/2015 
(monitorovaný deň: 24. 6. 2015) 
Vysielateľ: MANIN PB, s.r.o.      číslo licencie: T/165 
 
17/ SK č.: 610/SKO/2015 zo dňa 9. 6.  2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 201/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Kandidát /13. 3. 2015/ JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
18/ SK č.: 722/SKO/2015 zo dňa 7. 7. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 383/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Televeštiareň /6.5.2015/TV8 
ÚK: PHONOTEX, spol. s r.o.                 číslo licencie: TD/10 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
19/ SK č.: 714/SKL/2015 zo dňa 30.6. 2015 
Žiadosť o udelenie licencie na televízne digitálne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 



20/ SK č.: 342/SKL/2015 zo dňa 18.6. 2015 
Žiadosť o udelenie licencie na televízne digitálne vysielanie 
ÚK: TV Central, s.r.o., Nitra 
 
21/ SK č.: 274/SKL/2015 zo dňa 18.6. 2015 
Žiadosť o udelenie licencie na televízne digitálne vysielanie 
ÚK: TV Central, s.r.o., Nitra 
 
22/ SK č.: 877/SKL/2015 zo dňa 4. 9. 2015 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: Robert Huszti     číslo registrácie: TKR/198 
 
23/ SK č.: 854/SKL/2015 zo dňa 28. 8. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: HOMAYER TV s.r.o.      číslo registrácie: TKR/321 
 
24/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby HNtelevízia (tv.hnonline.sk) 
Poskytovateľ: Mafra Slovakia a.s. 
Stanovisko č. 875/AMS/2015 
 
25/ Rôzne 

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

 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 679 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 15-16/1.563: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 499/SKL/2015 zo dňa 26. 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: RSNET s.r.o., Rimavská Sobota   
 
Uznesenie č. 15-16/2.564: 
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. 499/SKL/2015 



vedené voči spoločnosti RSNET 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   neprítomný 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-16/680: 
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: 13. 10. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-16/681: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 9. 10. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 741/SL/2015 zo dňa 6.7. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RSNET TV 01 s.r.o., Rimavská Sobota  
 
Uznesenie č. 15-16/3.565: 
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. 741/SL/2015 smerujúcu 
voči spoločnosti RSNET TV 01 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   neprítomný 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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



Úloha č. 15-16/682: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 10. 2015                               Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 727/SO/2015     
(na vysielanie programu Správy RTVS z dní 8. - 11. 7. 2015)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 15-16/4.566: 
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. 727/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona, a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 
Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-16/683: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 10. 2015                          Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 675/SO/2015     
(na vysielanie programu Jadro zo dňa 6. 7. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/47 
   
Uznesenie č. 15-16/5.567: 
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. 675/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 



Holan   neprítomný 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-16/684: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 10. 2015                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 15-16/5.568: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a 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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 6. 7. 2015 v čase o cca 22:40:06 hod. v rámci programovej 
služby DAJTO odvysielal upútavku na program Šerifovia, v ktorej mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
povinnosti, aby bola reklama slušná. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-16/685: 
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: 13. 10. 2015  Z: PLO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 798/SO/2015      
(na vysielanie programu Báječná dovolenka zo dňa 22. 11. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: T/219; TD/16 
 
Uznesenie č. 15-16/6.569: 
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. 798/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS 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   neprítomný 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-16/686: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 9.10.2015                         Z: PgO 
       
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 758/SO/2015     
(na vysielanie šotu na film Vykoľajená zo dňa 3. 8. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-16/7.570: 
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 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 3. 8. 2015 o cca 
11:27 hod. reklamu na film Vykoľajená premietaný v kinách, v ktorej mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
povinnosti, aby bola reklama slušná. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0 uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-16/687: 
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: 13. 10. 2015  Z: PLO 
 
Úloha č. 15-16/688: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 9. 10. 2015  Z: PgO 
 
 
 
 
 



K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 725/SO/2015     
(na vysielanie programu Kuriér 3 zo dňa 11. 7. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-16/8.689: 
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 11. 7. 2015 v čase o cca 20:31 hod. v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
odvysielal program Kuriér 3, 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   neprítomný 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-16/690: 
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: 13. 10. 2015 Z: PLO 
 
Úloha č. 15-16/691: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 9. 10. 2015 Z: PgO 
 
Uznesenie č. 15-16/8.572: 
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. 725/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť v časti odvysielania komunikátov označujúcich sponzora programu 
Kuriér 3 odkazom na jeho výrobok Clavin Platinum 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   neprítomný 



Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-16/692: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 9. 10. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 747/SO/2015     
(na vysielanie šotu Odzvoňme násiliu na ženách – podporme Istanbulský dohovor zo dňa 24. 7. 2015)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 15-16/9.573: 
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. 747/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   neprítomný 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-16/693: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 10. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 746/SO/2015     
(na vysielanie programu Twilight sága: Úsvit 1 zo dňa 22. 7. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-16/10.574: 
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. 746/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   neprítomný 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-16/694: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 10. 2015                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 15-16/10.575: 
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 22. 7. 2015 v čase o cca 
20:50:22 hod. komunikát, ktorý mohol byť upútavkou na program Zámena manželiek, o cca 21:15:12 
hod. komunikát, ktorý mohol byť upútavkou na program Rodinné prípady, o cca 21:39:11 hod. 
komunikát, ktorý mohol byť upútavkou na program Twilight sága: Úsvit časť 1, o cca 22:21:41 hod. 
a cca 23:15:51 hod. komunikát, ktorý mohol byť upútavkou na program Škorpión, o cca 22:50:12 hod. 
komunikát, ktorý mohol byť upútavkou na program Dědičství aneb kurvahošigutntág, o cca 23:46:51 
hod. komunikát, ktorý mohol byť upútavkou na program Enderova hra a dňa 23. 7. 2015 v čase o cca 
00:10:15 hod. komunikát, ktorý mohol byť upútavkou na program Mechanik zabijak, 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   neprítomný 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-16/695: 
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: 13. 10. 2015                                 Z: PLO 
 
 
 
 
 



K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 748/SO/2015     
(na vysielanie programu Prvé televízne noviny a Televízne noviny dňa 22. 7. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
  
Uznesenie č. 15-16/11.576: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a 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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 22. 7. 2015 v čase o cca 16:58 hod. v rámci programovej 
služby TV MARKÍZA odvysielal príspevok s názvom Tragická smrť dieťaťa v programe Prvé 
televízne noviny a tým, že dňa 22. 7. 2015 v čase o cca 19:00 hod. v rámci programovej služby TV 
MARKÍZA odvysielal príspevok s názvom Tragická smrť dieťaťa v programe Televízne noviny, ktoré 
svojím obsahom a spôsobom spracovania mohli zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti rodičov obete 
tragickej udalosti. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-16/696: 
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: 13. 10. 2015  Z: PLO 
 
Úloha č. 15-16/697: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 9. 10. 2015  Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 735/SO/2015     
(na vysielanie programu Televízne noviny dňa 19. 7. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-16/12.577: 
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. 735/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   neprítomný 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-16/698: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia  sťažnosti. 
T: 9. 10. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 726/SO/2015      
(na vysielanie upútavky v programe Cililing a veľká záchranná akcia zo dňa 11. 7. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 15-16/13.578: 
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. 726/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-16/699: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 10. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 804/M/2015 
(monitorovaný deň: 24. 6. 2015) 
Vysielateľ: Rádio Prešov, s.r.o.      číslo licencie: R/100 
 
Uznesenie č. 15-16/14.579:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 
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 Rádio Prešov, s.r.o. 
vo veci možného porušenia 
1. § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe RÁDIO 

PREŠOV odvysielal dňa 24. 6. 2015 o cca 06:08:30, 06:39:31, 07:08:23, 07:38:15, 08:08:20, 
08:39:17, 15:10:50, 15:38:29, 16:10:04, 16:39:38, 17:10:05 a 17:38:52 po programe Dopravný 
servis komunikáty, ktoré mohli naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. 
z., bez rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli 
zameniteľné s inými zložkami programovej služby; 

2. § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe RÁDIO 
PREŠOV odvysielal dňa 24. 6. 2015 o cca 15:21 hod komunikát propagujúci kultúrne podujatie 
BB Country bál, o cca 15:27 hod. komunikát propagujúci kultúrne podujatie Bonsai PKO 
exhibition 2015, o cca 16:21 hod a o cca 17:23 hod komunikáty propagujúce koncert Františka 
a Vojtu Nedvědovcov, ktoré mohli naplniť definíciu dlhšieho reklamného oznámenia spracovaného 
do podoby programu informačného charakteru podľa § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. bez 
tohto, aby vysielanie týchto komunikátov zreteľne oddelil slovným upozornením na charakter 
tohto vysielania; 

3. § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe RÁDIO 
PREŠOV odvysielal dňa 24. 6. 2015 o cca 6:07:53, 6:38:55, 7:07:48, 7:37:39, 8:07:43, 8:38:43, 
15:10:21, 15:37:52, 16:09:34, 16:39:04, 17:09:30 a 17:38:10 hod. program Dopravný servis, 
pričom sponzorský odkaz sponzora programu uviedol len na konci programu, čím mohlo dôjsť 
k porušeniu povinnosti označiť sponzora programu alebo oznamu o aktuálnom čase na začiatku 
a na konci programu alebo oznamu o aktuálnom čase. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-16/700: 
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: 13. 10. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 837/M/2015  
(monitorovaný deň: 24. 6. 2015) 
Vysielateľ: Humenská televízia s.r.o.     číslo licencie: T/94 
 
Uznesenie č. 15-16/15.580:  
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 Humenská televízia 
s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby Humenská televízia 
(HNTV) zo dňa 24. 6. 2015 v čase od 18:00 hod. do 21:00 hod. 



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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-16/701: 
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: 13. 10. 2015                    Z: PLO 
 

K bodu 16/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 838/M/2015 
(monitorovaný deň: 24. 6. 2015) 
Vysielateľ: MANIN PB, s.r.o.      číslo licencie: T/165 
 
Uznesenie č. 15-16/16.581:  
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 (ďalej len „zákon o vysielaní a retransmisii“) po 
prerokovaní správy č. 838/M/2015 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
vysielateľa MANIN PB, s.r.o., číslo licencie T/165 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dňa 
24. 6. 2015 nebolo zistené porušenie zákona o vysielaní a retransmisii. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-16/702: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 9. 10. 2015                                       Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 610/SKO/2015 zo dňa 9. 6.  2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 201/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Kandidát /13. 3. 2015/ JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 



Uznesenie č. 15-16/17.582:  
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.  
610/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 13.3.2015 v čase o cca 20:35 hod v rámci programovej služby JOJ odvysielal program Kandidát, 
ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré 
naplnili hodnotiace kritérium „vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie“, a ktoré 
s prihliadnutím na § 1 ods. 5 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   neprítomný 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, 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 663,- €, slovom šesťstošesťdesiattri 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   neprítomný 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 



Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-16/703: 
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: 29. 10. 2015                               Z: PLO 
 
Úloha č. 15-16/704: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 10. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 722/SKO/2015 zo dňa 7. 7. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 383/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Televeštiareň /6.5.2015/TV8 
ÚK: PHONOTEX, spol. s r.o.                 číslo licencie: TD/10 
 
Uznesenie č. 15-16/18.583: 
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.  
722/SKO/2015 PHONOTEX, spol. s r.o. 
 

I. 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že komunikát Televeštiareň, ktorý naplnil definíciu telenákupu podľa § 32 ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z. z.,  odvysielaný dňa 6. 5. 2015 v čase o cca 21:30 hod v rámci programovej služby TV8 obsahoval 
neúplné a nepresné informácie o charaktere ponúkanej služby a jej účinkoch, čím došlo k porušeniu 
povinnosti zabezpečiť, aby vysielaný telenákup bol čestný, 

 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 4 000,- €, slovom štyritisíc eur.  



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

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

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

II. 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že komunikát Televeštiareň, ktorý naplnil definíciu telenákupu podľa § 32 ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z. z.,  odvysielaný dňa 6. 5. 2015 v čase o cca 21:30 hod v rámci programovej služby TV8 obsahoval 
zavádzajúce informácie o charaktere ponúkanej služby a jej účinkoch, čím došlo k porušeniu 
povinnosti zabezpečiť, aby vysielaný telenákup nezneužíval dôveru spotrebiteľov, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 

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

Mistrík  za 



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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-16/705: 
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: 29. 10. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-16/706: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 9. 10. 2015                                        Z: PgO 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 714/SKL/2015 zo dňa 30.6. 2015 
Žiadosť o udelenie licencie na televízne digitálne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 15-16/19.584:  
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 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.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č.  714/SKL/2015 začatom 
dňa 30.6.2015, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila 
žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú 
Rade účastníkom konania:  
 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Bratislavská 1/a  
843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

r o zh o d n u t i e :  
 

Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

u d e ľ u j e  
 

MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

l i c e n c i u  č .  T D / 1 5 3  
 

na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 



 
 
 

I. 
 

1. Druh licencie: celoplošné  digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 

2. Názov programovej služby: Markíza Passion 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský  
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 168 hodín/týždenne 
      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou (podľa podania účastníka konania č. 3184/2015 zo dňa 30. 6. 2015)  
 

a) Programová služba (100 %) 
    1. Doplnkové vysielanie:      max. 2 % 
    2. Programy:                         min. 98 %  
b) Programy (100 %)  
    1. Spravodajstvo                    0 % 
    2. Publicistika: a) politická:   0 %      
                             b) ostatná:      0 %    
    3. Dokumentárne programy:  0 % 
    4. Dramatické programy:      92 %    
    5. Zábavné programy:             8 %    
    6. Hudobné programy:            0 % 
    7. Vzdelávacie programy:        0 % 
    8. Náboženské programy:      0 % 
    9. Detské programy:               0 % 
  10. Šport:                                  0 % 
 

6.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: min. 0%  
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD, CD 
 
8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: min. 50 % 
 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: min. 10% 
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ, 
ktorého spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80% 
obyvateľov (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: vzťahuje sa Jednotný systém 
označovania programov (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) 
 

II. 
 

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: 12330/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 25. 6. 2015 



2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 12330/B, oddiel: 
Sro, zo dňa 25. 6. 2015 

III. 
 

 Doložky doplnkových obsahových služieb: 
 

1.1.  názov doplnkovej obsahovej služby: MARKÍZA Passiontext 
      1.2.  špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: teletext 

 
2.1.  názov doplnkovej obsahovej služby: MARKÍZA PassionHBBTV 
2.2   špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: interaktívny prístup k programovej službe 
 
3.1. názov doplnkovej obsahovej služby: MARKÍZA Passionplus 
3.2. špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: multimodálny prístup k programovej službe 
 
4.1. názov doplnkovej obsahovej služby: MARKÍZA Passionepg 
4.2. špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: elektronický programový sprievodca 

 
Zahraničná doložka 
 

1. teritórium, na ktorom sa má v zahraničí vysielať programová služba: neobmedzene 
2. jazyk, v ktorom sa bude vysielať do zahraničia: zhodný s jazykom vysielania 
3. identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie do zahraničia týka: 
v súlade s doložkou doplnkových obsahových služieb 
 

Doložky iného verejného prenosu: 
 

 1. spôsoby verejného prenosu: , DVB-S, DVB-S2, DVB-C /KDS/, DVB-H, MMDS, MVDS, 
IPTV vrátane doplnkových obsahových služieb 

 
Úloha č. 15-16/707: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 714/SKL/2015 a zašle ho účastníkovi 
konania, spoločnosti  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 29. 10. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 342/SKL/2015 zo dňa 18.6. 2015 
Žiadosť o udelenie licencie na televízne digitálne vysielanie 
ÚK: TV Central, s.r.o., Nitra 
 
Uznesenie č. 15-16/20.585:  
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 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.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č.  342/SKL/2015 začatom 
dňa 18.6.2015, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila 
žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú 
Rade účastníkom konania:  
 
TV Central, s.r.o. 
Staničná 8 
949 01 Nitra 



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

r o zh o d n u t i e :  
 

Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

u d e ľ u j e  
 

TV Central, s.r.o. 
 

l i c e n c i u  č .  T D / 1 5 4  
 

na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 
 

I. 
 

1. Druh licencie: celoplošné  digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 

2. Názov programovej služby: Arena sport 2 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský  
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín/denne 
      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou (podľa podania účastníka konania č. 2980/2015 zo dňa 18.6.2015)  
 

a) Programová služba (100 %) 
    1. Doplnkové vysielanie:      max. 37,5 % 
    2. Programy:                         min. 63,5 %  
b) Programy (100 %)  
    1. Spravodajstvo                    0 % 
    2. Publicistika: a) politická:   0 %      
                             b) ostatná:      10 %    
    3. Dokumentárne programy:  0 % 
    4. Dramatické programy:      0 %    
    5. Zábavné programy:             0 %    
    6. Hudobné programy:            0 % 
    7. Vzdelávacie programy:        0 % 
    8. Náboženské programy:      0 % 
    9. Detské programy:               0 % 
  10. Šport:                                  90 % 

6.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: min. 15%  
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD, blue ray disk, HDD 
8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: min. 20 % 
 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: min. 20% 
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ, 
ktorého spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80% 
obyvateľov (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 



  
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: vzťahuje sa Jednotný systém 
označovania programov (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) 
 

II. 
 

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: 26423/N, oddiel: 
Sro, zo dňa 27. 8. 2015 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 26423/N, oddiel: Sro, zo 
dňa 27. 8. 2015 
 

III. 
 

 Doložky doplnkových obsahových služieb: 
 
 špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: elektronický programový sprievodca 

 
 

Doložky iného verejného prenosu: 
 

KDS v príslušnom štandarde digitálneho príjmu, MMDS, IPTV, DVB-S, DVB-C, DVB-H, 
MVDS 

 
Úloha č. 15-16/708: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 342/SKL/2015 a zašle ho účastníkovi 
konania, spoločnosti  TV Central, s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 29. 10. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 274/SKL/2015 zo dňa 18.6. 2015 
Žiadosť o udelenie licencie na televízne digitálne vysielanie 
ÚK: TV Central, s.r.o., Nitra 
 
Uznesenie č. 15-16/21.586:  
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 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.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č.  274/SKL/2015 začatom 
dňa 18.6.2015, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila 
žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú 
Rade účastníkom konania:  
 
TV Central, s.r.o. 
Staničná 8 
949 01 Nitra 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

r o zh o d n u t i e :  
 



Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

u d e ľ u j e  
 

TV Central, s.r.o. 
 

l i c e n c i u  č .  T D / 1 5 5  
 

na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 
 

I. 
 

3. Druh licencie: celoplošné  digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 

4. Názov programovej služby: Arena sport 1 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský  
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín/denne 
      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou (podľa podania účastníka konania č. 2979/2015 zo dňa 18.6.2015)  
 

a) Programová služba (100 %) 
    1. Doplnkové vysielanie:      max. 37,5 % 
    2. Programy:                         min. 63,5 %  
b) Programy (100 %)  
    1. Spravodajstvo                    0 % 
    2. Publicistika: a) politická:   0 %      
                             b) ostatná:      10 %    
    3. Dokumentárne programy:  0 % 
    4. Dramatické programy:      0 %    
    5. Zábavné programy:             0 %    
    6. Hudobné programy:            0 % 
    7. Vzdelávacie programy:        0 % 
    8. Náboženské programy:      0 % 
    9. Detské programy:               0 % 
  10. Šport:                                  90 % 
 

6.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: min. 15%  
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD, blue ray disk, HDD 
 
8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: min. 20 % 
 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: min. 20% 
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ, 
ktorého spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80% 
obyvateľov (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 



11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: vzťahuje sa Jednotný systém 
označovania programov (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) 
 

II. 
 

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: 26423/N, oddiel: 
Sro, zo dňa 27. 8. 2015 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 26423/N, oddiel: Sro, zo 
dňa 27. 8. 2015 
 

III. 
 

 Doložky doplnkových obsahových služieb: 
 
 špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: elektronický programový sprievodca 

 
 

Doložky iného verejného prenosu: 
 

KDS v príslušnom štandarde digitálneho príjmu, MMDS, IPTV, DVB-S, DVB-C, DVB-H, 
MVDS 

 
Úloha č. 15-16/709: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 274/SKL/2015 a zašle ho účastníkovi 
konania, spoločnosti  TV Central, s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 29. 10. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 877/SKL/2015 zo dňa 4. 9. 2015 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: Robert Huszti     číslo registrácie: TKR/198 
 
Uznesenie č. 15-16/22.587:  
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. 
877/SKL/2015 zo dňa 4.9.2015, posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/198 
účastníka konania: 

 
Robert Huszti 
980 33 Hajnáčka 470 
 
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 § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

z r u š u j e 
 



registráciu retransmisie č. TKR/198  
 
udelenú prevádzkovateľovi retransmisie: Robert Huszti, Hajnáčka 470, z dôvodu, že o to 
prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným Rade dňa 4. 9. 2015 písomne  požiadal.  
 
Úloha č. 15-16/710: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zrušení registrácie č. TKR/198 a zašle ho účastníkovi konania   
T: 29. 10. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 854/SKL/2015 zo dňa 28. 8. 2015 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: HOMAYER TV s.r.o.      číslo registrácie: TKR/321 
 
Uznesenie č. 15-16/23.588: 
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. 854/SKL/2015 zo dňa 28.8.2015, posúdila 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/321 z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb  účastníka konania:   
 
HOMAYER TV,  s.r.o. 
Brezová 29 
974 05 Banská Bystrica 
 
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/321 v časti 3. a časti 4. podbod 4.2 nasledovne: 
 

 1. Časť 3. Počet  prípojok: 

„3. Počet  prípojok:  

3.1 Hriňová   156 
3.2 Detva   1356    
Spolu:   1512“             

 
2.  Ponuka programových služieb:  Podbod 4.2 KDS Detva sa dopĺňa v základnom aj rozšírenom 
súbore o text: „JOJ CINEMA a znie:  
„ 4. 2 KDS Detva: 
televízne programové služby: 
základný súbor: Jednotka, Dvojka, TV LUX, TV NOE, JOJ, JOJ 

PLUS, MUSIQ 1, Euronews, TV MARKÍZA, TV 
MARKÍZA HD, TV DOMA, DAJTO, TV8, JOJ 
CINEMA 

rozšírený súbor: Viasat History, Viasat Explorer, Disney Channel, 
Fashion TV, CSFilm, CSMini, Blue Hustler, CBS 



Reality, Sport1, The MGM Channel, Minimax, 
Animax, Discovery HD Showcase, Discovery World, 
Discovery Channel, Discovery ID Investigation, 
Discovery Science, TLC, Animal Planet, Animal 
Planet HD, NOVA Sport, History Channel, TV 
Paprika, Eurosport HD, Eurosport 2 HD, The Fishing 
and Hunting Premium channel, Film +, JOJ CINEMA 

 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM, Rádio Regina, FUN RADIO, Rádio 
Lumen, Europa 2, EXPRES“ 

 
Úloha č. 15-16/711: 
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. 854/SKL/2015 a zašle ho účastníkovi konania, spol. HOMAYER 
TV s.r.o., spolu s výzvou  na úhradu správneho poplatku. 
T: 29. 10. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby HNtelevízia (tv.hnonline.sk) 
Poskytovateľ: Mafra Slovakia a.s. 
Stanovisko č. 875/AMS/2015 
 
Uznesenie č. 15-16/24.589:  
Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti Mafra Slovakia a.s. doručené dňa 26. 5. 2015 
o prevádzkovaní služby HNtelevízia prevádzkovanej na internetovej stránke http://tv.hnonline.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 audiovizuálnej 
mediálnej služby na požiadanie a spadá tak pod pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Úloha č. 15-16/712: 
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Mafra Slovakia a.s. o vybavení jej oznámenia doručeného 
dňa 26. 5. 2015 a zaevidovaného pod. č. 2475/2015. 
T: 9. 10. 2015                                Z: PgO 
 
25/ Rôzne 
 
1/ Oboznámenie Rady s rozhodnutím č. RP/50/2015 
 
Uznesenie č. 15-16/25.590: 
Rada berie na vedomie predložené rozhodnutie. 
 
Hlasovanie: 

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

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



V Bratislave dňa 29. 9. 2015 
 
                       prof. Miloš Mistrík 
                    predseda 
         Rady pre vysielanie a retransmisiu         
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Ing. Peter Abrahám 
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