
Zápisnica č. 18/2015  
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  

dňa 27. 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: PhDr. Marta Danielová 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda Rady, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Sťažnosť č. 908/SL/2015 zo dňa 21. 9. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.       číslo registrácie: R/126 
 
3/ Sťažnosť č. 888/SL/2015 zo dňa 16. 9. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: L-MEDIA  s.r.o.        číslo registrácie: R/107 
 
4/ Sťažnosť č. 851/SL/2015 zo dňa 27. 8. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.       číslo registrácie: R/110 
 
5/ SK č. : 500/SKL/2015 zo dňa 26. 5. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Obec Pribylina         
 
6/ SK č. : 616/SKO/2015 zo dňa 9. 6. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: MAC TV  s.r.o.          
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 754/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 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 803/SO/2015     
(na vysielanie programu Tvoj snúbenec, môj milenec zo dňa 12. 8. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 839/SO/2015     
(na vysielanie komunikátu na produkt Clavin zo dňa 20. 8. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
 
 



10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 900/SO/2015     
(na vysielanie programu Agentura Jasno zo dňa 19. 9. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                                    číslo licencie: T/219, TD/16 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 759/SO/2015      
(na vysielanie upútavky Dědictví aneb Kurvahošigutntág zo dňa 23. 7. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.      číslo licencie: T/41, TD/17 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 882/SO/2015      
(na program služby www.tvnoviny.sk zo dňa 18. 12. 2014)  
Poskytovateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.                        
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 856/SO/2015      
(na vysielanie programu Ekonomika TA3 zo dňa  27. 8. 2015)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
14/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 911/M/2015  
(monitorovaný deň: 4. 9. 2015) 
Vysielateľ: GAAD REAL, s.r.o., Prešov    číslo licencie: TD/49 
 
15/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 916/M/2015  
(monitorované dni: 3. a 8. 9. 2015) 
Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o    číslo licencie:  TD/112 
 
16/ SK č.: 664/SKO/2015 zo dňa 23. 6. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. č.  
(Sťažnosť č. 266/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b), § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Zvláštne správanie 
lekára/31.3.2015/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
17/ SK č.:   

• 661/SKO/2015 zo dňa 23. 6. 2015 
• 612/SKO/2015 zo dňa 9. 6. 2015 

Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 301/SO/2015, 244/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/reklama/deň/programová služba: Strongbow/ Cider Kingswood /15. 4. 2015, 
30.3 2015, 2.4.2015/ TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
18/ SK č.: 613/SKO/2015 zo dňa 9. 6. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 234/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 1, § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/reklama/deň/programová služba: V pätici po opici/Cider Kingswood /28.3 
2015/ JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 



19/ SK č.: 659/SKO/2015 zo dňa 23. 6. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 295/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/reklama/deň/programová služba: komunikát o službe divano/ 
Rodinka na výlete/13. 4. 2015/WAU 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/109 
 
20/ SK č.: 662/SKO/2015 zo dňa 23. 6. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 333/SO/2015, 334/SO/2015, 335/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/upútavky/deň/programová služba: Kredenc/Chart Show/Búrlivé 
víno/Need for Speed /30. 3. 2015, 6. 4. 2015/ TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
21/ SK č.: 1044/SKL/2015 zo dňa 15.10. 2015 
Žiadosť o odňatie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: OMEGA PLUS spol. s r.o.      číslo licencie: T/74 
 
22/ Rôzne 
 

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

 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 755 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 15-18/1. 625: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Sťažnosť č. 908/SL/2015 zo dňa 21. 9. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.       číslo registrácie: R/126 
 
 
 



Uznesenie č. 15-18/2.627: 
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 RÁDIO KISS s.r.o., 
Michalovce vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 89,0 MHz Rožňava, 95,9 
MHz Snina – Sčobík, 97,8 MHz Medzilaborce, 97,8 MHz Stropkov, 104,2 MHz Domaša a 104,5 
MHz Košice na účely, na ktoré mu boli pridelené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-18/756: 
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: 10. 11. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-18/757: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 6. 11. 2015                               Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Sťažnosť č. 888/SL/2015 zo dňa 16. 9. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: L-MEDIA  s.r.o.        číslo registrácie: R/107 
 
Uznesenie č. 15-18/3.628: 
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. 888/SL/2015 smerujúcu 
voči vysielateľovi L-MEDIA 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 neprítomná 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 



Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-18/758: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 11. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Sťažnosť č. 851/SL/2015 zo dňa 27. 8. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.       číslo registrácie: R/110 
 
Uznesenie č. 15-18/4.629: 
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 RADIO ROCK, 
s. r. o., Nitra vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 95,8 MHz Žiar nad 
Hronom na účely, na ktoré mu bola pridelená. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-18/759: 
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: 10. 11. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-18/760: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 6. 11. 2015                               Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
SK č. : 500/SKL/2015 zo dňa 26. 5. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Obec Pribylina     
   
Uznesenie č. 15-18/5.630: 
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. 
500/SKL/2015 obec Pribylina 
 



porušil 
 

§ 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že od 19. 11. 2014 do 11. 6. 2015 vysielal bez udelenej licencie, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 9 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 659 €, slovom jedentisíc šesťstopäťdesiatdeväť eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***15, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-18/761: 
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: 27. 11. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-18/762: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 11. 2015                    Z: PLO 
 
 
 



K bodu 6/ 
SK č. : 616/SKO/2015 zo dňa 9. 6. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: MAC TV  s.r.o.   
 
Uznesenie č. 15-18/6.631: 
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. 
616/SKL/2015 spoločnosť MAC TV s.r.o. 
 

porušil povinnosť ustanovenú v § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
                                                                        tým, 
 
že v dňoch 3. 6. 2015 v čase od cca 10:01 hod. do cca 10:30 hod., 4. 6. 2015 v čase od cca 14:13 hod. 
do cca 14:42 hod., 5. 6. 2015 v čase od cca 9:18 hod. do cca 9:47 hod., 8. 6. 2015 v čase od cca 9:40 
hod. do cca 10:09 hod., 8. 6. 2015 v čase od cca 14:07 hod. do cca 14:17 hod. vysielal programovú 
službu s označením ŤUKI bez právoplatne udelenej licencie, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa 
ustanovenia § 67 ods. 9 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 2 000,- €, slovom dvetisíc eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***15, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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



Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-18/763: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 616/SKL/2015 a zašle 
ho účastníkovi konania, spoločnosti MAC TV, s.r.o. 
T: 27. 11. 2015                    Z: PLO 
       
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 754/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. 15-18/7.632: 
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. 754/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 neprítomná 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0 uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-18/764: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 11. 2015                           Z: PgO 
  
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 803/SO/2015     
(na vysielanie programu Tvoj snúbenec, môj milenec zo dňa 12. 8. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-18/8.633: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 12. 8. 2015 v čase o cca 22:03 hod. v rámci programovej služby TV 
MARKÍZA odvysielal program Tvoj snúbenec, môj milenec, pričom mohlo dôjsť k porušeniu 
povinnosti vysielať audiovizuálne diela len v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv 
k týmto dielam. 



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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-18/765: 
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: 10. 11. 2015  Z: PLO 
 
Úloha č. 15-18/766: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 6. 11. 2015  Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 839/SO/2015     
(na vysielanie komunikátu na produkt Clavin zo dňa 20. 8. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-18/9.634: 
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. 839/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 neprítomná 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-18/767: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 11. 2015                          Z: PgO 
 
 
 



Uznesenie č. 15-18/9.635: 
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 20. 8. 2015 v čase o cca 
20:05:03 hod. a 20:16:27 hod. pred a po programe Športové noviny komunikáty označujúce sponzora 
programu odkazom na jeho výrobok Clavin, ktoré mohli naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z., bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej 
služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-18/768: 
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: 10. 11. 2015 Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 900/SO/2015     
(na vysielanie programu Agentura Jasno zo dňa 19. 9. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                                    číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 15-18/10.636: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 19. 9. 2015 v čase o cca 16:20 hod. odvysielal program 
Agentura Jasno, ktorý bol odvysielaný s českým dabingom, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej 
republiky. 

 
Hlasovanie: 

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



Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-18/769: 
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: 10. 11. 2015  Z: PLO 
 
Úloha č. 15-18/770: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 6. 11. 2015  Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 759/SO/2015      
(na vysielanie upútavky Dědictví aneb Kurvahošigutntág zo dňa 23. 7. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.      číslo licencie: T/41, TD/17 
  
Uznesenie č. 15-18/11.637: 
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. 759/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 neprítomná 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.   
 
Úloha č. 15-18/771: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia  sťažnosti. 
T: 6. 11. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 882/SO/2015      
(na program služby www.tvnoviny.sk zo dňa 18. 12. 2014)  
Poskytovateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.         
 
Uznesenie č. 15-18/12.638: 
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. 882/SO/2015 smerujúcu 
voči audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie na internetovej stránke  www.televiznenoviny.sk 
prevádzkovateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava 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 neprítomná 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-18/772: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 11. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 856/SO/2015      
(na vysielanie programu Ekonomika TA3 zo dňa  27. 8. 2015)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 15-18/13.639: 
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. 856/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 neprítomná 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-18/773: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 11. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 911/M/2015  
(monitorovaný deň: 4. 9. 2015) 

http://www.televiznenoviny.sk/


Vysielateľ: GAAD REAL, s.r.o., Prešov    číslo licencie: TD/49 
 
Uznesenie č. 15-18/14.640:  
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 GAAD REAL, s. r. o. 
vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
programovej službe Televízia Prešov dňa 4. 9. 2015 o cca 17:32 hod., o cca 18:24 hod., o cca 19:15 
hod. a o cca 20:06 hod. odvysielal program Zdravo obsahujúci informácie o  kúpeľoch SPA 
APHRODITE Rajecké Teplice, 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 neprítomná 
Holan   za 
Kmec     zdržal sa 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-18/774: 
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: 10. 11. 2015  Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 916/M/2015  
(monitorované dni: 3. a 8. 9. 2015) 
Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o    číslo licencie:  TD/112 
 
Uznesenie č. 15-18/15.641:  
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. 916/M/2015 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
vysielania programovej služby TELEVÍZIA Trenčianske Teplice vysielateľa Televízia Trenčianske 
Teplice, s.r.o., číslo licencie TD/112 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 3. 9. 2015 
a 8. 9. 2015 nebolo zistené porušenie zákona o vysielaní a retransmisii. 
 
Hlasovanie: 

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



Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-18/775: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 6. 11. 2015             Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 664/SKO/2015 zo dňa 23. 6. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. č.  
(Sťažnosť č. 266/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b), § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Zvláštne správanie 
lekára/31.3.2015/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-18/16.642:  
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. 664/SKO/2015 
vedené voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. v časti možného porušenia § 16 ods. 3 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 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 neprítomná 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-18/776: 
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: 10. 11. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-18/777: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia časti sťažností.  
T: 6. 11. 2015                                                       Z: PgO 
 
Uznesenie č. 15-18/16.643: 
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. 
664/SKO/2015, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  
 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 písm.  a) zákona č. 308/2000 Z. z.  

tým, 

že na programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 31. 3. 2015 o cca 19:00 hod. v rámci 
programu Televízne noviny príspevok s názvom Zvláštne správanie lekára, ktorým zasiahol do ľudskej 
dôstojnosti, práva na súkromie, dobrej povesti a osobnej cti snímaného lekára, a to najmä zverejnením  
konkrétnych osobných údajov týkajúcich sa zdravotného stavu snímaného lekára a opakovaným 
zaradením záberov zobrazujúcich lekára ako osobu so sťaženou schopnosťou pohybu, koordinácie 
a rečovej artikulácie v kontexte nepreukázaných podozrení z požitia alkoholu, resp. iných omamných 
látok, pričom tieto boli svojím spracovaním a spôsobom podania divákovi neprimerané vo vzťahu 
k informačnej hodnote príspevku, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – odvysielať oznam 
o porušení zákona. 
 
Účastník konania je povinný odvysielať oznam o porušení ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. bezprostredne pred tromi najbližšími po sebe nasledujúcimi vysielaniami premiéry 
programu Televízne noviny, počnúc tretím dňom odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. 
 
Nižšie uvedený text oznamu je účastník konania povinný odvysielať v písomnej a súčasne v čítanej 
podobe bez sprievodnej hudby alebo doplňujúceho komentára. Účastník konania bezodkladne oznámi 
termín odvysielania oznamu Rade. 
 
Text oznamu: 
„Televízia Markíza odvysielala dňa 31. 3. 2015 v programe Televízne noviny príspevok 
Zvláštne správanie lekára s témou údajného požitia alkoholu ordinujúcim lekárom. Príspevok 
spôsobom svojho spracovania zasiahol do ľudskej  dôstojnosti zobrazeného lekára, a to 
najmä zverejnením údajov o jeho zdravotnom stave, prezentovaním nepreukázaných 
podozrení a opakovaním záberov zobrazujúcich ho ako osobu nespôsobilú vykonávať svoje 
povolanie. Z tohto dôvodu Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila Televízii Markíza 
sankciu odvysielať tento oznam o porušení zákona.“ 
 



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

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

Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-18/778: 
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:  27. 11. 2015                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-18/779: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 6. 11. 2015               Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
SK č.:   

• 661/SKO/2015 zo dňa 23. 6. 2015 
• 612/SKO/2015 zo dňa 9. 6. 2015 

Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 301/SO/2015, 244/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/reklama/deň/programová služba: Strongbow/Cider Kingswood /15. 4. 2015, 
30.3 2015, 2.4.2015/ TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   
 
Uznesenie č. 15-18/17.644:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správnych konaní  
č. 612/SKO/2015 a 661/SKO/2015 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 33 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, že 

1. na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 30. 3. 2015 o cca 19:52:42 hod. 
a dňa 2. 4. 2015 o cca 7:22:32 hod., teda v čase medzi 06:00 hod. a 20:00 hod., reklamu na 
alkoholický nápoj Cider Kingswood, ktorý je ovocným vínom, 

2. na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 15. 4. 2015 o cca 19:52:11 hod., 
teda v čase medzi 06:00 hod. a 20:00 hod., reklamu na alkoholický nápoj Strongbow, ktorý je 
ovocným vínom, 

 



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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-18/780: 
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: 27. 11. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-18/781: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 6. 11. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 613/SKO/2015 zo dňa 9. 6. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 234/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 1, § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/reklama/deň/programová služba: V pätici po opici/Cider Kingswood /28.3 
2015/ JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 15-18/18.645: 
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. 613/SKO/2015 v časti možného 



porušenia § 33 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vedené proti MAC TV 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 neprítomná 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-18/782: 
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: 27. 11. 2015                  Z: PLO 
 
Uznesenie č. 15-18/18.646: 
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. 
613/SKO/2015 MAC TV s.r.o. 

 
p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, že 

program V pätici po opici odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 28. 3. 2015 o cca 
23:22 hod. v trvaní cca 140 minút a 28 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením 
reklamy päťkrát a zároveň časový úsek od cca 23:22:43 hod. do 23:52:42 hod. tohto programu, ktorý 
zodpovedá prvému 30-minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil 
zaradením reklamy, a to o cca 23:34:10 hod. a o cca 23:51:57 hod., a časový úsek od cca 00:22:43 
hod. do cca 00:52:42 hod. tohto programu, ktorý zodpovedá tretiemu 30-minútovému časovému úseku 
trvania predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením reklamy, a to o cca 00:26:04 hod. a o cca 
00:52:22 hod., 
 
Hlasovanie: 

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



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

 

za čo mu ukladá 

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

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-18/783: 
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: 27. 11. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 659/SKO/2015 zo dňa 23. 6. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 295/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/reklama/deň/programová služba: komunikát o službe divano/ 
Rodinka na výlete/13. 4. 2015/WAU 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/109 
 
Uznesenie č. 15-18/19.647:  
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. 
659/SKO/2015 MAC TV 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 WAU odvysielal dňa 13. 4. 2015 v čase o cca 20:30:04 hod., 
20:30:20 hod. a 22:26:00 hod. komunikát informujúci o službe divano, ktorý naplnil definíciu reklamy 
podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby bol o cca 20:30:04 hod. a 22:26:00 hod. na 
začiatku a o cca 20:30:20 hod. na konci zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby 
nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby; 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
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 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 

že časový úsek od cca 21:30:30 hod. do 22:00:29 hod. programu Rodinka na výlete odvysielaného 
v rámci programovej služby WAU dňa 13. 4. 2015 o cca 20:30 hod., ktorý zodpovedá tretiemu 30-
minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením reklamy, a to 
o cca 21:37:47 hod. a o cca 21:48:44 hod., 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

 

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

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



V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***15,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-18/784: 
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: 27. 11. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-18/785: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 11. 2015                    Z: PgO 
 

K bodu 20/ 
SK č.: 662/SKO/2015 zo dňa 23. 6. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 333/SO/2015, 334/SO/2015, 335/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/upútavky/deň/programová služba: Kredenc/Chart Show/Búrlivé 
víno/Need for Speed /30. 3. 2015, 6. 4. 2015/ TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-18/20.648:  
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. 
662/SKO/2015 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal 
1. dňa 30. 3. 2015 v čase o cca 20:50:58 hod. komunikát, ktorý bol upútavkou na program Kredenc, 

a v čase o cca 21:22:00 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, 



2. dňa 6. 4. 2015 v čase o cca 20:49:24 hod. komunikát, ktorý bol upútavkou na program Búrlivé 
víno, a v čase o cca 23:46:06 hod. komunikát, ktorý bol upútavkou na program Need for Speed, 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, 

 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 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 neprítomná 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-18/786: 
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: 27. 11. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-18/787: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 6. 11. 2015                    Z: PgO 
 

 
 



NEVEREJNÉ 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 1044/SKL/2015 zo dňa 15.10. 2015 
Žiadosť o odňatie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: OMEGA PLUS spol. s r.o.      číslo licencie: T/74 
 
Uznesenie č. 15-18/21.649:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 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 znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 
1044/SKL/2015 zo dňa 15.10.2015, posúdila žiadosť o odňatie licencie na televízne vysielanie č. T/74 
účastníka konania: 

 
OMEGA PLUS spol. s r.o. 
Jelšová 11 
831 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 § 54  ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

odníma  
 
licenciu na televízne vysielanie č. T/74 účastníkovi konania OMEGA PLUS spol. s r.o., Bratislava 
z dôvodu, že o to  držiteľ licencie dňa 15.10.2015 písomne požiadal. 
 
Úloha č. 15-18/788: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1044/SKL/2015  písomné znenie rozhodnutia a zašle 
ho účastníkovi konania  
T: 27. 11. 2015                 Z: PLO 
 
22/ Rôzne 
 
1/ DRV s.r.o., RADIO ONE, s.r.o. 
dohľad nad zákonom č. 308/2000 Z. z. 
 
Uznesenie č. 15-18/22.650: 
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 DRV s.r.o., Košice vo 
veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona  
č. 308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 97,2 MHz Prešov na účely, na ktoré mu 
bola pridelená. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 



Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-18/790: 
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: 10. 11. 2015                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 15-18/22.651: 
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 RADIO ONE, s.r.o., 
Nitra vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 95,0 MHz Nová Baňa na účely, 
na ktoré mu bola pridelená. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-18/791: 
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: 10. 11. 2015                    Z: PLO 
 
 
2/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 9. 2015 
 
Uznesenie č. 15-18/22.652: 
Rada berie na vedomie predložený materiál. 
 
Hlasovanie: 

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

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



3/ Sťažnosti č. 932/SO/2015 - 982/SO/2015 
                        997/SO/2015 - 1037/SO/2015  
                       1039/SO/2015 - 1041/SO/2015 
                       1048/SO/2015 - 1076/SO/2015 
 
Uznesenie č. 15-18/22.653: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) uznala 
sťažnosti evidované pod č. 932/SO/2015 - 982/SO/2015, 997/SO/2015 - 1037/SO/2015, 
1039/SO/2015 - 1041/SO/2015, 1048/SO/2015 - 1076/SO/2015 na základe ustanovenia § 14a ods. 11 
zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľné. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-18/792: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažností. 
T: 6. 11. 2015                                Z: PgO 
 
 
4/ Návrh rozpočtu Rady pre vysielanie a retransmisiu na rok 2016  
 
Uznesenie č. 15-18/22.654: 
Rada schvaľuje predložený materiál. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
V Bratislave dňa 27. 10. 2015 
 
 
                       prof. Miloš Mistrík 
                    predseda 
         Rady pre vysielanie a retransmisiu         



Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: PhDr. Marta Danielová 
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