
Zápisnica č. 17/2015  
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  

dňa 13. 10. 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 Alakša 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda Rady, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 753/SO/2015     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 30. 7. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 878/SO/2015     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 3. 9. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 879/SO/2015      
(na vysielanie programu 38 – Filmová pocta hokejovej legende  zo dňa 7. 9. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/47 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 799/SO/2015      
(na vysielanie sponzorského odkazu Clavin Platinum zo dňa 28. 7. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 800/SO/2015      
(na vysielanie programu Zaostrené na... zo dňa 27. 7. 2015)  
Vysielateľ: Televízia Liptov, a.s.     číslo licencie: TD/91 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 849/SO/2015      
(na vysielanie programu Žurnál TA3 zo dňa 23. 8. 2015)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 745/SO/2015      
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 25. 6. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39; TD/15 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 797/SO/2015     
(na program služby www.tivi.cas.sk, Neuveríte, koľko chlapov sa namotalo na sexicu Hrmovú, nie je 
tam aj ten váš? Sledujte skrytú kameru! zo dňa 31. 7. 2015)  
Poskytovateľ: Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.     
 
 



10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 793/SO/2015     
(na vysielanie programu Rodinné prípady zo dňa 4. 8. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 852/SO/2015      
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 27. 8. 2015)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 736/SO/2015     
(na vysielanie programu Zámena manželiek zo dňa 16. 7. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 749/SO/2015      
(na vysielanie programu Noviny o 12, Noviny o 17, Krimi a Noviny zo dňa 22. 7. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39; TD/15 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 883/SO/2015 a 884/SO/2015      
(na vysielanie reklamy COOP Jednota zo dňa 5. 9. 2015)  
Vysielateľ:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.                       číslo licencie: T/41, TD/17  
        MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39; TD/15 
 
15/ SK č.: 503/SKO/2015 zo dňa 26.5.2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.   
(Sťažnosť č. 220/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Podpálil si 
dom/5.3.2015/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
16/ SK č.: 609/SKO/2015 zo dňa 9.6.2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 281/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/ deň/programová služba: Večera s Havranom/7. 4. 2015/Dvojka 
ÚK: RTVS        číslo licencie: TD/2 
 
17/ SK č.: 663/SKO/2015 zo dňa 23. 6. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 280/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: 5 proti 5 /7. 4. 2015/Jednotka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
18/ SK č.: 614/SKO/2015 zo dňa 9. 6. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 261/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Frajeri vo Vegas /21. 3. 2015/ TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 



19/ SK č.: 501/SKO/2015 zo dňa 26. 5. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 182/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Vo štvorici po opici 2 /7. 3. 2015/ TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
20/ SK č.: 615/SKO/2015 zo dňa 9. 6. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 320/SO/2015, 223/SO/2015, 245/SO/2015, 249/SO/2015, 250/SO/2015, 260/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/upútavky/reklamné šoty/deň/programová služba: Počasie-
TONDACH SLOVENSKO, s.r.o./Babovřesky 2/96 hodín: Odplata/Chart show/Búrlivé víno/Fast 
five/Arrov /Mechanik zabijak/ Tokarev/Frajeri vo vegas/Arrow/7. 3. 2015, 10. 3. 201, 11. 3. 2015, 
15.3.2015, 18.3.2015, 31.3.2015/ TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
21/ SK č.: 876/SKL/2015 zo dňa 4. 9. 2015 
Žiadosť o udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej  programovej služby 
ÚK: TV-SKV s.r.o., Snina  
 
22/ SK č.: 899/SKL/2015 zo dňa 14. 9. 2015 
Žiadosť o udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej  programovej služby 
ÚK: TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným  
 
23/ SK č.: 887/SKL/2015 zo dňa 11. 9. 2015 
Oznámenie o zmene  licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: L-MEDIA s.r.o.      číslo licencie: R/107 
 
24/ SK č.: 902/SKL/2015 zo dňa 10. 9. 2015 
Oznámenie o zmene  licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: D.Expres, k.s.      číslo licencie: R/112 
 
25/ SK č.: 905/SKL/2015 zo dňa 8. 9. 2015 
Oznámenie o zmene  licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Best FM Media, spol. s r.o.      číslo licencie: R/101 
 
26/ SK č.: 880/SKL/2015 zo dňa 8. 9. 2015 
Žiadosť o odňatie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Marián Matús, Snina      číslo licencie: T/30 
 
27/ SK č.: 886/SKL/2015 zo dňa 10. 9. 2015 
Oznámenie o zmene  licencií na televízne vysielanie 
ÚK: TV LUX s.r.o.      číslo licencie: T/207, TD/94 
 
28/ SK č.: 907/SKL/2015 zo dňa 29. 9. 2015 
Oznámenie o zmene  licencií na televízne vysielanie 
ÚK: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
29/ SK č.: 904/SKL/2015 zo dňa 10. 9. 2015 
Oznámenie o zmene  licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/7 



30/ SK č.: 844/SKL/2015 zo dňa 18. 8. 2015 
Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie 
 
31/ Rôzne 

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

 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 712 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 15-17/1.590: 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. 
 
K bodu 2/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 753/SO/2015     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 30. 7. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-17/2.591: 
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. 753/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

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



Úloha č. 15-17/713: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 10. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 878/SO/2015     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 3. 9. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-17/3.592: 
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. 878/SO/2015, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-17/714: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 10. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 879/SO/2015      
(na vysielanie programu 38 – Filmová pocta hokejovej legende  zo dňa 7. 9. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 15-17/4.593: 
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. 879/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť v časti možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 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   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 15-17/4.594: 
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 § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že na televíznej programovej službe DAJTO dňa 7.9.2015 v čase od 21:00:00 hod. do 21:59:59 
hod. mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-17/715: 
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: 27. 10. 2015 Z: PLO 
 
Úloha č. 15-17/683: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 23.10. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 799/SO/2015      
(na vysielanie sponzorského odkazu Clavin Platinum zo dňa 28. 7. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
   
Uznesenie č. 15-17/5.595: 
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. 799/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 



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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-17/716: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 10. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 800/SO/2015      
(na vysielanie programu Zaostrené na... zo dňa 27. 7. 2015)  
Vysielateľ: Televízia Liptov, a.s.     číslo licencie: TD/91 
 
Uznesenie č. 15-17/6.596: 
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 27. 7. 2015 o cca 18:34 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. 15-17/717: 
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: 27. 10. 2015  Z: PLO 
 
Úloha č. 15-17/718: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 23. 10. 2015  Z: PgO 
       
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 849/SO/2015      
(na vysielanie programu Žurnál TA3 zo dňa 23. 8. 2015)  



Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 15-17/7.597: 
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. 849/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. 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  zdržal sa 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 7-0-2 uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-17/719: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 10. 2015                                Z: PgO 
  
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 745/SO/2015      
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 25. 6. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 15-17/8.598: 
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. 745/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-17/720: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 10. 2015                                Z: PgO 



K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 797/SO/2015     
(na program služby www.tivi.cas.sk, Neuveríte, koľko chlapov sa namotalo na sexicu Hrmovú, nie je 
tam aj ten váš? Sledujte skrytú kameru! zo dňa 31. 7. 2015)  
Poskytovateľ: Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.  
 
Uznesenie č. 15-17/9.599: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti Ringier Axel Springer 
Slovakia, a.s., Bratislava, poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na 
internetovej stránke www.tivi.cas.sk vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že v programe Hrmová v akcii: Hrmííí (názov v katalógu: Neuveríte, koľko chlapov 
sa namotalo na sexicu Hrmovú, nie je tam aj ten váš? Sledujte skrytú kameru!) odvysielal obrazové 
informácie o alkoholickom nápoji Amundsen vodka, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej mediálnej 
komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
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. 15-17/721: 
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: 27. 10. 2015                               Z: PLO 
 
Úloha č. 15-17/722: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 23. 10. 2015                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 15-17/9.600: 
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. 797/SO/2015, smerujúcu 
voči obsahu zverejnenému na internetovej stránke www.tivi.cas.sk poskytovateľa audiovizuálnej 
mediálnej služby na požiadanie spoločnosti Ringier Axel Springer Slovakia, a.s., Bratislava a uznala 
ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti možného porušenia § 20 ods. 2, 3 
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. 15-17/723: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 10. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 793/SO/2015     
(na vysielanie programu Rodinné prípady zo dňa 4. 8. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-17/10.601: 
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., Bratislava vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 4. 8. 2015 v čase o cca 18:01 hod v rámci programovej služby TV 
MARKÍZA odvysielal program Rodinné prípady, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých 
divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.  

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-17/724: 
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: 27. 10. 2015                               Z: PLO 
 
Úloha č. 15-17/725: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 23. 10. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 852/SO/2015      
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 27. 8. 2015)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1 
  



Uznesenie č. 15-17/11.602: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a 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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi 
Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona, vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 27. 8. 2015 v čase o cca. 07:00 hod. 
odvysielal v rámci rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko program Rádiožurnál, v ktorom 
mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-3-0, uznesenie bolo prijaté.   
 
Úloha č. 15-17/726: 
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: 27. 10. 2015                               Z: PLO 
 
Úloha č. 15-17/727: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 10. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 736/SO/2015     
(na vysielanie programu Zámena manželiek zo dňa 16. 7. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-17/12.603: 
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. 736/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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



Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-17/728: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 23. 10. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 749/SO/2015      
(na vysielanie programu Noviny o 12, Noviny o 17, Krimi a Noviny zo dňa 22. 7. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 15-17/13.604: 
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 MAC TV, 
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 rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal v čase o cca 19:00 hod. v 
programe Krimi príspevok s názvom Otec zabudol v aute dieťa! a v čase o cca 19:30 hod. v programe 
Noviny príspevok s názvom Dieťa zabudli v horúcom aute, ktoré svojím obsahom a spôsobom 
spracovania mohli zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti rodičov obete tragickej udalosti. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-17/729: 
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: 27. 10. 2015  Z: PLO 
 
Úloha č. 15-17/730: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 23. 10. 2015  Z: PgO 
 
Uznesenie č. 15-17/13.604: 
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. 749/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej 
v § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním programov Noviny o 12 
a Noviny o 17 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. 15-17/731: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 23. 10. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 883/SO/2015 a 884/SO/2015      
(na vysielanie reklamy COOP Jednota zo dňa 5. 9. 2015)  
Vysielateľ:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.                       číslo licencie: T/41, TD/17  
        MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 15-17/14.605:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 883/SO/2015, 884/SO/2015 
smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. a voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV 
s.r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
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. 15-17/732: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 23. 10. 2015                                       Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 503/SKO/2015 zo dňa 26.5.2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.   
(Sťažnosť č. 220/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Podpálil si 
dom/5.3.2015/TV MARKÍZA 



ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-17/15.606:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 
503/SKO/2015 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  

 p o r u š i l 

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

tým, 
 
že dňa 5. 3. 2015 v čase od cca 19:00 hod odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
program Televízne noviny, konkrétne príspevok s názvom Podpálil si dom, v ktorom neoddelil 
hodnotiace komentáre, cit.: 
 
„V obave, aby nepripadol jeho exmanželke, vzal šesťdesiatročný muž riešenie do vlastných rúk.“ 
„Spor o dom vyriešil pán Michal svojsky. Jednoducho ho podpálil.“ 

 od informácií spravodajského charakteru, čím došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti, 
 

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. 15-17/733: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 13. 11. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-17/734: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 23. 10. 2015                                           Z: PgO 
 

 
K bodu 16/ 
SK č.: 609/SKO/2015 zo dňa 9.6.2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 281/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/ deň/programová služba: Večera s Havranom/7. 4. 2015/Dvojka 
ÚK: RTVS        číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 15-17/16.607:  
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. 
609/SKO/2015 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že na  televíznej programovej službe Dvojka odvysielal dňa 7. 4. 2015 o cca 22:06 hod program 
Večera s Havranom, v ktorom nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť tým, že v súvislosti 
s diskutovanými témami, neposkytol priestor na vyjadrenie dotknutej strane - predstaviteľovi Ruskej 
federácie, ani žiadnym iným spôsobom nezabezpečil názorovú oponentúru k namietaným 
skutočnostiam, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-1-3, 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  zdržal sa 
Abrahám proti 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová zdržala sa 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 5-1-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-17/735: 
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: 13. 11. 2015                               Z: PLO 
 
Úloha č. 15-17/736: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 23. 10. 2015                                                       Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 663/SKO/2015 zo dňa 23. 6. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 280/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: 5 proti 5 /7. 4. 2015/Jednotka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 15-17/17.608:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 663/SKO/2015 vedené voči 
RTVS, vysielateľovi na základe zákona, vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. 
z. v súvislosti s tým, že dňa 7. 4. 2015 v čase o cca 18:21 hod. v rámci programovej služby Jednotka 
odvysielal program 5 proti 5, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov podľa § 
30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

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

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



Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 7-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-17/737: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 23. 10. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-17/738: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T:23. 10. 2015                                            Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 614/SKO/2015 zo dňa 9. 6. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 261/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Frajeri vo Vegas /21. 3. 2015/ TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-17/18.609: 
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 účastník správneho konania č. 
614/SKO/2015 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 
porušil 

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

 
tým, 

 
že dňa 21.3.2015 v čase o cca 20:31 hod v rámci programovej služby TV MARKÍZA odvysielal 
program Frajeri vo Vegas, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, ktorý 
obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie,  
expresívne vyjadrovanie a kritérium obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá, ktoré vzhľadom 
na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a 
vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno 
považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, 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 2 500,- €, slovom dvetisícpäťsto 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  za 
Abrahám zdržal sa 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-17/739: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 13. 11. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-17/740: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 23. 10. 2015                               Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 501/SKO/2015 zo dňa 26. 5. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 182/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Vo štvorici po opici 2 /7. 3. 2015/ TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-17/19.610:  
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. 
501/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 7. 3. 2015 v čase cca o 20:31 hod odvysielal v rámci televíznej programovej služby TV 
MARKÍZA program Vo štvorici po opici 2, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, 
a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „vulgárne vyjadrovanie, obscénne 
vyjadrovanie a obscénne gestá“ a „zobrazenie a prezentovanie drogovej závislosti formou zábavy“, 
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. 
 

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 500,- €, slovom tritisícpäťsto 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. 15-17/741: 
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: 13. 11. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-17/742: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 10. 2015                    Z: PgO 
 
 
 



K bodu 20/ 
SK č.: 615/SKO/2015 zo dňa 9. 6. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 320/SO/2015, 223/SO/2015, 245/SO/2015, 249/SO/2015, 250/SO/2015, 260/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/upútavky/reklamné šoty/deň/programová služba: Počasie-
TONDACH SLOVENSKO, s.r.o./Babovřesky 2/96 hodín: Odplata/Chart show/Búrlivé víno/Fast 
five/Arrov /Mechanik zabijak/ Tokarev/Frajeri vo vegas/Arrow/7. 3. 2015, 10. 3. 201, 11. 3. 2015, 
15.3.2015, 18.3.2015, 31.3.2015/ TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-17/20.611:  
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. 
615/SKO/2015 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

I. 

p o r u š i l  

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

tým, 

že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal 
1. dňa 7. 3. 2015 v čase o cca 20:15:15 hod., 20:51:10 hod., 21:22:57 hod. a 22:13:33 hod. 

komunikát, ktorý bol upútavkou na program Babovřesky 2, a v čase o cca 22:51:38 hod. 
komunikát, ktorý bol upútavkou na program 96 hodín: Odplata, 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 na začiatku zreteľne oddelené od 
iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej 
služby, 

2. dňa 10. 3. 2015 v čase o cca 20:23:46 hod. a o cca 20:31:55 hod. a dňa 18. 3. 2015 v čase 
o cca 20:23:51 hod. a 20:31:26 hod. pred a po programe Počasie komunikát označujúci za 
sponzora programu spoločnosť TONDACH SLOVENSKO, s.r.o., ktorý naplnil definíciu 
reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby bol na začiatku a na konci 
zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými 
zložkami programovej služby, 

3. dňa 10. 3. 2015 v čase o cca 20:51:37 hod. komunikát, ktorý bol upútavkou na program Chart 
show, a v čase o cca 21:24:34 hod. a 21:51:35 hod. komunikát, ktorý bol upútavkou na 
program 96 hodín: Odplata, 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 na začiatku zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, 
aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby, 

4. dňa 11. 3. 2015 v čase o cca 20:12:09 hod., 21:25:46 hod. a 22:51:27 hod. komunikát, ktorý 
bol upútavkou na program 96 hodín: Odplata, v čase o cca 20:50:52 hod. komunikát, ktorý 
bol upútavkou na program Búrlivé víno, v čase o cca 21:52:10 hod. komunikát, ktorý bol 
upútavkou na program Fast five, a v čase o cca 22:16:10 hod. komunikát, ktorý bol upútavkou 
na program Arrow, 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 na začiatku zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli 
zameniteľné s inými zložkami programovej služby, 



5. dňa 15. 3. 2015 v čase o cca 20:45:37 hod. komunikát, ktorý bol upútavkou na program 
Mechanik zabijak, a v čase o cca 21:18:41 hod. komunikát, ktorý bol upútavkou na program 
Chart show, 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 na začiatku zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli 
zameniteľné s inými zložkami programovej služby, 

6. dňa 18. 3. 2015 v čase o cca 20:50:02 hod. komunikát, ktorý bol upútavkou na program 
Búrlivé víno, v čase o cca 21:23:25 hod. a 22:49:43 hod. komunikát, ktorý bol upútavkou na 
program Tokarev, v čase o cca 21:48:07 hod. komunikát, ktorý bol upútavkou na program 
Frajeri vo Vegas, a v čase o cca 22:11:31 hod. komunikát, ktorý bol upútavkou na program 
Arrow, 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 
na začiatku zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné 
s inými zložkami programovej služby, 

7. dňa 31. 3. 2015 v čase o cca 20:34:49 hod. po programe Počasie komunikát označujúci za 
sponzora programu spoločnosť TONDACH SLOVENSKO, s.r.o., ktorý naplnil definíciu 
reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby bol na začiatku zreteľne 
oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami 
programovej služby, 

8. dňa 31. 3. 2015 v čase o cca 20:52:49 hod. komunikát, ktorý bol upútavkou na program 
Rodinné prípady, a v čase o cca 21:25:37 hod. komunikát, ktorý bol upútavkou na program 
Herkules, 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 na začiatku zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli 
zameniteľné s inými zložkami programovej služby, 

 
II. 

p o r u š i l  

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

tým, 

že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA 
1. dňa 10. 3. 2015 v čase od 20:00:00 hod do 20:59:59 hod odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 20:14:08 hod. do cca 20:19:38 hod. v trvaní 5 minút a 30 sekúnd, 
– komunikát označujúci za sponzora programu Počasie spoločnosť TONDACH SLOVENSKO, 

s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od 
cca 20:23:46 hod. do cca 20:23:55 hod. v trvaní 9 sekúnd, 

– komunikát označujúci za sponzora programu Počasie spoločnosť TONDACH SLOVENSKO, 
s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od 
cca 20:31:55 hod. do cca 20:32:04 hod. v trvaní 9 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 20:52:01 hod. do cca 20:58:31 hod. v trvaní 6 minút a 30 sekúnd, 
v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 18 sekúnd, teda o 18 sekúnd dlhšom ako 12 minút; 

2. dňa 18. 3. 2015 v čase od 20:00:00 hod do 20:59:59 hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 20:13:50 hod. do cca 20:19:55 hod. v trvaní 6 minút a 5 sekúnd, 
– komunikát označujúci za sponzora programu Počasie spoločnosť TONDACH SLOVENSKO, 

s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od 
cca 20:23:51 hod. do cca 20:24:00 hod. v trvaní 9 sekúnd, 

– komunikát označujúci za sponzora programu Počasie spoločnosť TONDACH SLOVENSKO, 
s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od 
cca 20:31:26 hod. do cca 20:31:35 hod. v trvaní 9 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 20:50:27 hod. do cca 20:56:21 hod. v trvaní 5 minút a 54 sekúnd, 
v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 17 sekúnd, teda o 17 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 



Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     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. úhrnnú sankciu – pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 6 000,- €, slovom šesťtisíc 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. 15-17/743: 
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: 13. 11. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-17/744: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 23. 10. 2015                    Z: PgO 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 876/SKL/2015 zo dňa 4. 9. 2015 
Žiadosť o udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej  programovej služby 
ÚK: TV-SKV s.r.o., Snina  
 
 



Uznesenie č. 15-17/21.612:  
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.“) 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 č. 220/2007 Z. 
z.“), postupom podľa § 63 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z. z., v správnom konaní č. 876/SKL/2015 zo 
dňa 4. 9. 2015, posúdila žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie účastníka konania  
 
TV-SKV s.r.o. 
Strojárska 1832/93  
Snina 069 01 
 
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 zh odnu t i e :  
 

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

u d e ľ u j e  
 

účastníkovi konania 
 

l i c e n c i u  č .  T D / 1 5 7  
 

na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

I. 
1. Druh licencie: licencia na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
    Štandard digitálneho príjmu: DVB-C  
2. Názov programovej služby: SKV 1 
3. Jazyk vysielania: slovenský 
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 20 hodín / denne 
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 
(podľa podania účastníka konania č. 4002/2015/P doručeného dňa 4. 9. 2015 a doplneného listom č. 
4256/2015/P doručeného dňa 23. 9. 2015)  
 a) Programová služba (100%): 
 1. Doplnkové vysielanie – max 99,3 % 
             2. Programy – min. 0,7 % (z toho preberaný program – 0 %) 
             b) Programy (100 %)  

Spravodajstvo: 0 % 
Publicisticka:  
1)   politická publicistika: 0 % 
2) ostatná publicistika: 100 % 
Dokumentárne programy: 0 % 
Dramatické programy: 0 % 
Zábavné programy: 0 % 
Hudobné programy: 0 % 
Vzdelávacie programy: 0 % 
Náboženské programy: 0 %  
Detské programy: 0 % 
Šport: 0 %  



6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený vysielaniu 
programov vo verejnom záujme: 100 %  
  Suma, ktorú vysielateľ použije každoročne na výrobu programov vo verejnom záujme: 8000 € 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD  
8. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: 0 % (povinnosť vyhradiť určitý podiel vysielacieho času vysielaniu európskych diel sa 
nevzťahuje podľa § 28 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. na lokálne vysielanie televíznej programovej 
služby)   
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: 0 % (povinnosť vyhradiť určitý podiel 
vysielacieho času vysielaniu diel vytvoreným nezávislými producentmi a povinnosť vyhradiť podiel 
nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií 
vysielania sa podľa § 28 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. nevzťahuje na lokálne vysielanie televíznej 
programovej služby) 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) 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: nevzťahuje sa 

 
II. 

 
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, vložka číslo: 14647/P, oddiel: 
Sro, zo dňa 21. 8. 2015 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, vložka číslo: 14647/P, oddiel: Sro, zo dňa 21. 8. 2015 
 
Úloha č. 15-17/745: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 876/SKL/2015 a zašle ho účastníkovi 
konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 13. 11. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 899/SKL/2015 zo dňa 14. 9. 2015 
Žiadosť o udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej  programovej služby 
ÚK: TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným  
 
Uznesenie č. 15-17/22.613:  
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. 899/SKL/2015  zo dňa 14.9.2015, 
podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie 
licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania 
(ďalej aj „ÚK“): 
 
TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným    
Jána Francisciho 170/32 
054 01 Levoča  
 
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  
 
spoločnosti TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným      

 
l i c e n c i u  č .  T D / 1 5 6  

 
na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 
I. 

 
1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
      2.   Názov programovej služby: TV Levoča 
      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 4150/2015/P zo dňa 14.9.2015: 
a ) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 58,34% 
Programy - min. 41,66% (z toho preberaný program 0 %) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo - 0%   
2. Publicistika:  
    2.1 polit. publicistika - 0% 
    2.2 ostatná publicistika - 100%  
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 -0% 

 
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 

programom vo verejnom záujme: min.: 41,66 %    
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa 

osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD – mpeg, wmv,  
v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (rv, rm, 
wmv, wm, mov qt, divx, mpeg, avi, mp4) 

8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: 
podľa  ustanovenia § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 

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: podľa ustanovenia § 
28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 

10 Zaradenie vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 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 podľa Jednotného 



systému označovania (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): 
nevzťahuje sa 

 
II. 

 
„Právne skutočnosti:  

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na    
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice 1 
k dátumu 4.9.2015, oddiel: Sro, vložka číslo: 17339/V, zoznam výpisov: číslo dožiadania: el-
60345/2015/V 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:  podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Košice 1 k dátumu 4.9.2015, oddiel: Sro, vložka 
číslo: 17339/V, zoznam výpisov: číslo dožiadania: el-60345/2015/V 

 
III. 

Doložka iného verejného prenosu: 
KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu,  
MMDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu, 
DVB-C, IPTV, MMDS, MVDS 
 
Úloha č. 15-17/746: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 899/SKL/2015, zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 13. 11. 2015                               Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 887/SKL/2015 zo dňa 11. 9. 2015 
Oznámenie o zmene  licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: L-MEDIA s.r.o.      číslo licencie: R/107 
 
Uznesenie č. 15-17/23.614: 
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. 887/SKL/2014 zo dňa 11. 9. 2015 posúdila 
oznámenie o zmene licencie č. R/107 účastníka konania 
 
L-MEDIA s. r. o.  
Štúrova 1989/41  
Liptovský Mikuláš 031 01 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/107 na vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio 
LIPTOV nasledovne: 
 
sídlo spoločnosti: 



 
„Štúrova 1989/41  
Liptovský Mikuláš 031 01“ 
 
Úloha č. 15-17/747: 
V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví 
v správnom konaní rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 13. 11. 2015                 Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 902/SKL/2015 zo dňa 10. 9. 2015 
Oznámenie o zmene  licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: D.Expres, k.s.        číslo licencie: R/112 
 
Uznesenie č. 15-17/24.615:  
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. 902/SKL/2015 zo dňa 10.9.2015, posúdila doručené oznámenie o zmene 
licencie  č. R/112 účastníka konania – spoločnosti: 
 
D.Expres, k.s. 
Vrútocká 48 
821 04 Bratislava 
 
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: 
 

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

mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/112 pre programovú službu EXPRES v čl. III. Časť 1 takto: 
„1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby 
zo dňa 10.9.2015 (č.p.d.4127): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.1 Spravodajstvo 7,1 % 
1.2 Publicistika  
             1.2.1 Politická publicistika 0,7 % 
             1.2.2 Ostatná publicistika 0 % 
1.2 Dramaturgicky ucelené programy so 

stálou periodicitou 
 

 1.3.1 Detské programy 0 %  
 1.3.2 Náboženské programy 0 % 
 1.3.3 Literárno-dramatické programy 0 % 
 1.3.4 Zábavné programy 0,9 % 
 1.3.5 Hudobné programy 2,4 % 
             Ostatný program 88,9 % 
 

 



Úloha č. 15-17/748: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 902/SKL/2015  a zašle ho spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku účastníkovi konania, spoločnosti D.Expres, k.s. 
T: 13. 11. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 905/SKL/2015 zo dňa 8. 9. 2015 
Oznámenie o zmene  licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Best FM Media, spol. s r.o.      číslo licencie: R/101 
 
Uznesenie č. 15-17/25.616:  
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. 905/SKL/2015 zo dňa 8.9.2015, posúdila doručené oznámenie o zmene 
licencie  č. R/101 účastníka konania – spoločnosti: 
 
Best FM Media, spol. s r.o. 
Strojnícka 31/821 
821 05 Bratislava 

 

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: 
 

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

mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/101 pre programovú službu Rádio Best FM v čl. III. Časť 1 takto: 
„1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby 
zo dňa 8.9.2015 (č.p.d.4073): 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úloha č. 15-17/749: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 905/SKL/2015  a zašle ho spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku účastníkovi konania, spoločnosti Best FM Media, spol. s r.o. 
T: 13. 11. 2015                    Z: PLO 
 
 
 
 

1.1 Spravodajstvo 1,0 % 
1.2 Publicistika  
             1.2.1 Politická publicistika 0,6 % 
             1.2.2 Ostatná publicistika 1,2% 
1.2 Dramaturgicky ucelené programy so 

stálou periodicitou 
 

 1.3.1 Detské programy 0 %  
 1.3.2 Náboženské programy 0 % 
 1.3.3 Literárno-dramatické programy 0 % 
 1.3.4 Zábavné programy 0,9 % 
 1.3.5 Hudobné programy 8,33 % 
             Ostatný program 88,87 % 
  



K bodu 26/ 
SK č.: 880/SKL/2015 zo dňa 8. 9. 2015 
Žiadosť o odňatie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Marián Matús, Snina      číslo licencie: T/30 
 
Uznesenie č. 15-17/26.617:  
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. 880/SKL/2015 zo dňa 8. 9. 2015, posúdila 
žiadosť o odňatie licencie na televízne vysielanie č. T/30 účastníka konania 
 
Marián Matús 
Strojárska 1832/93  
Snina 
 
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 § 54  ods. 1 písm. a) zákona č. 380/2000 Z. z. 
 

odníma 
 
licenciu na televízne vysielanie č. T/30 účastníkovi konania Marián Matús, Strojárska 1832/93, 
Snina,  z dôvodu, že o to držiteľ uvedenej licencie dňa 8. 9. 2015 písomne požiadal. 
 
Úloha č. 15-17/750: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia, doručí ho účastníkovi konania.  
T: 13. 11. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 886/SKL/2015 zo dňa 10. 9. 2015 
Oznámenie o zmene  licencií na televízne vysielanie 
ÚK: TV LUX s.r.o.      číslo licencie: T/207, TD/94 
 
Uznesenie č. 15-17/27.618:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zák. 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. 886/SKL/2015 zo dňa 10. 9. 2015, posúdila 
doručené oznámenie z dôvodu vykonaných zmien licencie č. T/207 a licencie č. TD/94 účastníkom 
konania (ďalej aj „ÚK“): 

 
TV LUX s.r.o. 
Prepoštská 5 
811 01 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto 
 



rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

licenciu č. T/207 na televízne vysielanie v Článku III. nasledovne: 
Článok III. body 1 a 2 sa menia a znejú: 
 

„III. 
 

1. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby doručenej Rade 
dňa 10. 9. 2015 (č.p.d. 4115/2015/P): 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 20 % 
Programy – min. 80 % (z toho preberaný program - 8 %) 
b) Programy (100%): 
Spravodajstvo – 7,37 % 
Publicistika: 
1) polit. publicistika – 0 % 
2) ostatná publicistika – 23,47 % 
Dokumentárne programy – 9,75 % 
Dramatické programy – 2,42 % 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy – 2,75 % 
Vzdelávacie programy – 12,51 % 
Náboženské programy – 38,95 % 
Detské programy – 2,78 % 
Šport – 0 % 
 
2. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom 
vo verejnom záujme: 65 %“ 
 
II. Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

mení 
 
licenciu č. TD/94 na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby nasledovne:  
Článok I., body 5 a 6 sa menia a znejú: 
„5. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby doručenej Rade 
dňa 10. 9. 2015 (č.p.d. 4115/2015/P): 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 20 % 
Programy – min. 80 % (z toho preberaný program - 8 %) 
b) Programy (100%): 
Spravodajstvo – 7,37 % 
Publicistika: 
1) polit. publicistika – 0 % 
2) ostatná publicistika – 23,47 % 
Dokumentárne programy – 9,75 % 
Dramatické programy – 2,42 % 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy – 2,75 % 
Vzdelávacie programy – 12,51 % 
Náboženské programy – 38,95 % 



Detské programy – 2,78 % 
Šport – 0 % 
 
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom 
vo verejnom záujme: 65 %“ 
 
Úloha č. 15-17/751: 
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 spolu s výzvou na zaplatenie 
správneho poplatku. 
T: 13. 11. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 907/SKL/2015 zo dňa 29. 9. 2015 
Oznámenie o zmene  licencií na televízne vysielanie 
ÚK: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 15-17/28.619:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) a zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní (ďalej len 
„zákon č. 220/2007Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len 
„zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 907/SKL/2015 zo dňa 29.9.2015, posúdila oznámenie 
o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencií účastníka konania: 
 
MAC TV s.r.o. 
Brečtanová 1 
831 01 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 
licenciu č. T/39  na vysielanie televíznej programovej služby JOJ nasledovne: 
 
Článok III., bod 1. sa mení a znie: 
„Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou -  
podľa podania účastníka konania č. 4300/2015 zo dňa 29.9.2015 a dňa 4357/2015 z 2. 10. 2015: 

a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie -  max. 30 %  
Programy –                     min. 70 %  
b) Programy (100%):   
Spravodajstvo –  18,9 % 
Publicistika:  
1) polit. publicistika –  0 %  
2) ostatná publicistika – 7,5 %  
Dokumentárne programy – 0 %  
Dramatické programy –  47,4%  
Zábavné programy –  26,2 %  
Hudobné programy –  0,0 %  
Vzdelávacie programy – 0,0 %  



Náboženské programy – 0,0 %  
Detské programy – 0,0 %  

     Šport – 0,0 %“ 
 

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

 
licenciu č. TD/15  na vysielanie televíznej programovej služby JOJ nasledovne: 
Článok I., bod 5. sa mení a znie: 
„Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou -  
podľa podania účastníka konania č. 4300/2015 zo dňa 29.9.2015 a dňa 4357/2015 z 2. 10. 2015: 

a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie -  max. 30 %  
Programy –                     min. 70 %  
b) Programy (100%):   
Spravodajstvo –  18,9 % 
Publicistika:  
1) polit. publicistika –  0 %  
2) ostatná publicistika – 7,5 %  
Dokumentárne programy – 0 %  
Dramatické programy –  47,4%  
Zábavné programy –  26,2 %  
Hudobné programy –  0,0 %  
Vzdelávacie programy – 0,0 %  
Náboženské programy – 0,0 %  
Detské programy – 0,0 %  

     Šport – 0,0 %“ 
 
Úloha č. 15-17/752: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 907/SKL/2015 a zašle 
ho účastníkovi konania, MAC TV s.r.o., Bratislava spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 13. 11. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 904/SKL/2015 zo dňa 10. 9. 2015 
Oznámenie o zmene  licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 15-17/29.620:  
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. 904/SKL/2015 zo dňa 10.9.2015 posúdila 
oznámenie o zmene licencie č. TD/7 účastníka konania: 
 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Bratislavská 1/a 
843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

rozhodnutie: 
 

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



mení 
 

licenciu č. TD/7 pre programovú službu s názvom TV DOMA nasledovne: 
 
Čl. I bod 5 sa mení a znie: 
„5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 

(podľa podania účastníka konania č. 4119/2015 zo dňa 10.9.2015)  
1. Programová služba (100%)   
Doplnkové vysielanie: 30 % 
Programy: 70 %   
2. Programy (100%) 
Spravodajstvo: 0 %    
Publicistika: a)   politická – 0 % 
         b)   ostatná –   0 % 
Dokumentárne programy: 0 % 
Dramatické programy: 94 % 
Zábavné programy: 6 % 
Hudobné programy: 0 % 
Vzdelávacie programy: 0% 
Náboženské programy:  0% 
Detské programy: 0% 
Šport: 0% 
 
Úloha č. 15-17/753: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene licencie, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 13. 11. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 844/SKL/2015 zo dňa 18. 8. 2015 
Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie 
ÚK: SWAN plus, a.s. 
 
Uznesenie č. 15-17/30.621:  
Rada pre vysielanie 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. 844/SKL/2015 zo dňa 18.8.2015, 
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“): 
 
SWAN plus, a.s. 
Borská 6 
841 01 Bratislava 
 
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/353 
 
za nasledovných podmienok : 
 
 1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:   

     - hlavná stanica: Borská 6, 841 01 Bratislava 
- retransmisia je vykonávaná prostredníctvom KDS a IPTV sietí 

 2. Územný rozsah retransmisie: Slovenská republika 
 
3.  Počet  prípojok: 15 000 
                  
4.  Ponuka programových služieb:   
 
     základný súbor:  
      televízne programové služby:    Jednotka, Dojka, TA 3, TV LUX  
 
Úloha č. 15-17/754: 
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. 844/SKL/2015 a zašle ho účastníkovi konania (spol. SWAN plus, 
a.s.)  spolu s výzvou  na úhradu správneho poplatku. 
T: 13. 11. 2015                    Z: PLO 
 
31/ Rôzne 
 
1/ Zánik licencie zo zákona 
(podľa § 53 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
subjekt: RADIO FORMAT CONSULTING, s.r.o. 
číslo licencie: R/127 
 
Uznesenie č. 15-17/31.622: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) berie na vedomie informáciu o zániku licencie 
na rozhlasové  vysielanie č. R/127 držiteľa licencie RADIO FORMAT CONSULTING, s.r.o. podľa 
ustanovenia § 53 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z., ku ktorému došlo dňa 27. 7. 2015, keď licencia 
zanikla uplynutím 360 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie, a to 
z dôvodu, že osoba, ktorej bola licencia udelená, nezačala vysielať. 
 
Úloha č. 15-17/755: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady písomne oznámi 
spoločnosti RADIO FORMAT CONSULTING, s.r.o., zánik licencie podľa zákona č. 308/2000 Z. 
z. o vysielaní a retransmisii. 
T: 23. 10. 2015                    Z: PLO 
 
 
2/ Schválenie zoznamu významných podujatí (§ 31 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 
Uznesenie č. 15-17/31.622: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie predložený materiál. 
 
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. 
 
 
3/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 8. 2015 
 
Uznesenie č. 15-17/31.623: 
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 8. 2015 
 
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. 
 
 
4/ Zahraničná služobná cesta 
Stretnutie ERGA – Pracovná skupina pre nezávislosť regulačných orgánov, 14. 10. 2015, Brusel 
 
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. 
 
Uznesenie č. 15-17/31.624: 
Rada schvaľuje zahraničnú služobnú cestu riaditeľovi Kancelárie Rady JUDr. Ľubošovi Kuklišovi, 
PhD. na asadnutie pracovnej skupiny pre nezávislosť regulačných orgánov ERGA, ktorá sa uskutoční 
dňa 14. 10. 2015 v Bruseli. 
 
 
V Bratislave dňa 13. 10. 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 Alakša 
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