
Zápisnica č. 20/2015  
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  

dňa 24. 11. 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: Vladimír Holan 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda Rady, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 718/SKL/2015 zo dňa 7. 7. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Galaxy Media s.r.o., Rimavská Sobota 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 986/SO/2015      
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 20. 8. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.      číslo licencie: TD/47 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 930/SO/2015      
(na vysielanie programu Farma duel zo dňa 2. 10. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 915/SO/2015      
(na vysielanie programu Priatelia zo dňa 28. 9. 2015/hlasitosť reklamy)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/7 
 
6/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 913/SO/2015 a 1109/SO/2015     
(na vysielanie reklamného spotu VÚB Banky zo dňa 27. 9. a 17. 10. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, TD/16 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 988/SO/2015      
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 17.  9. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.      číslo licencie: TD/47 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 917/SO/2015      
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 3. 9. 2015 a Správy zo dňa 18. 9. 2015)  
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska                  číslo licencie: RD/1 
 
9/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 896/M/2015  
(monitorované dni: 18. 9. 2015) 
Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o.    číslo licencie: T/86 
 
 



10/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1173/M/2015  
(monitorované dni: 25. 9. 2015) 
Vysielateľ: MEGA MAX MEDIA, s.r.o.     číslo licencie: T/218 
 
11/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1229/M/2015  
(monitorované dni: 30. 9. 2015) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/122 
 
12/ SK č.: 867/SKO/2015 zo dňa 25. 8. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 554/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/reklamy/deň/programová služba: Počasie/SLOVLAK Košeca, a.s. 
/31. 5. 2015 od 19:55 hod. do 00:05 hod./ TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
13/ SK č.: 843/SKL/2015 zo dňa 24. 8. 2015 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: LEKOS, s.r.o., Michalovce       
 
14/ SK č.: 1208/SKL/2015 zo dňa 28. 10. 2015 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: TES Media, s.r.o.      číslo licencie: TD/121 
 
15/ SK č.: 1038/SKL/2015 zo dňa 9. 10. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
16/ SK č.: 1238/SKL/2015 zo dňa 4. 11. 2015 
Žiadosť o udelenie zahraničnej doložky 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17 
 
17/ SK č.: 210/SKL/2015 zo dňa 18. 3. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Televízia Z, s.r.o.      číslo licencie: TD/134 
 
18/ Rôzne 
 
 

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

 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 826 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 15-20/1.706: 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/ 
SK č.: 718/SKL/2015 zo dňa 7. 7. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Galaxy Media s.r.o., Rimavská Sobota 
 
Uznesenie č. 15-20/2.707: 
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. 718/SKL/2015 
vedené proti spoločnosti Galaxy Media s.r.o., Rimavská Sobota podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-20/827: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 27. 12. 2015                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-20/828: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 4. 12. 2015                                                       Z: PgO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 986/SO/2015      
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 20. 8. 2015)  



Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.      číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 15-20/3.708: 
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. 986/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z.z. za 
nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-20/829: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 4. 12. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 930/SO/2015      
(na vysielanie programu Farma duel zo dňa 2. 10. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17
  
Uznesenie č. 15-20/4.709: 
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. 930/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. 15-20/830: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 12. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 915/SO/2015      
(na vysielanie programu Priatelia zo dňa 28. 9. 2015/hlasitosť reklamy)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/7 
   
Uznesenie č. 15-20/3.710: 
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. 915/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV DOMA 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. 15-20/831: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 12. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 913/SO/2015 a 1109/SO/2015     
(na vysielanie reklamného spotu VÚB Banky zo dňa 27. 9. a 17. 10. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 15-20/3.711: 
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. 913/SO/2015 a 
1109/SO/2015 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ a JOJ Plus 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. 15-20/832: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 4. 12. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 988/SO/2015      
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 17. 9. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 15-20/3.712: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 17. 9. 2015 v čase o cca 07:31 hod. v rámci programovej 
služby DAJTO odvysielal program Akčná výhra, čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť 
aby vysielaný telenákup bol čestný a slušný. 
  
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. 15-20/833: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 8. 12. 2015  Z: PLO 
 
Úloha č. 15-20/834: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 4. 12. 2015                    Z: PgO 
  
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 917/SO/2015      
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 3. 9. 2015 a Správy zo dňa 18. 9. 2015)  
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1
               



Uznesenie č. 15-20/8.713: 
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 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 3. 9. 2015 v čase o cca 18:00 hod. v rámci 
rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko odvysielal program Rádiožurnál a dňa 18. 9. 2015 
v čase o cca 19:00 hod. v rámci rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko odvysielal program  
Správy, v ktorých mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť 
spravodajských programov.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-20/835: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 8. 12. 2015  Z: PLO 
 
Úloha č. 15-20/836: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 4. 12. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 896/M/2015  
(monitorované dni: 18. 9. 2015) 
Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o.    číslo licencie: T/86 
 
Uznesenie č. 15-20/9.714: 
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. 896/M/2015 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000     
Z. z. vysielania programovej služby Televízia mesta Dolný Kubín - TVDK vysielateľa Infoštúdio 
mesta Dolný Kubín s.r.o., číslo licencie T/86 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa  
18. 9. 2015 nebolo zistené porušenie zákona o vysielaní a retransmisii. 
 
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. 15-20/837: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 4. 12. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1173/M/2015  
(monitorované dni: 25. 9. 2015) 
Vysielateľ: MEGA MAX MEDIA, s.r.o.     číslo licencie: T/218 
 
Uznesenie č. 15-20/10.715: 
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. 1173/M/2015 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000     
Z. z. vysielania programovej služby duck tv vysielateľa MEGA MAX MEDIA, s.r.o., číslo licencie 
T/218 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 25. 9. 2015 nebolo zistené porušenie 
zákona o vysielaní a retransmisii. 
 
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. 15-20/838: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 4. 12. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1229/M/2015  
(monitorované dni: 30. 9. 2015) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/122 
  
Uznesenie č. 15-20/11.716: 
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. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
30. 9. 2015 v čase od 13:00 hod. do 17:00 hod. mohol vysielať televíznu programovú službu SENZI 
v rozpore s udelenou licenciou. 



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. 15-20/839: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 8. 12. 2015  Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
SK č.: 867/SKO/2015 zo dňa 25. 8. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 554/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/reklamy/deň/programová služba: Počasie/SLOVLAK Košeca, a.s. 
/31. 5. 2015 od 19:55 hod. do 00:05 hod./ TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
  
Uznesenie č. 15-20/12.717: 
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. 867/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 dňa 31. 5. 2015 v čase o cca 20:26:48 
hod. a 20:34:04 hod., teda pred a po programe Počasie komunikát označujúci za sponzora programu 
spoločnosť SLOVLAK Košeca, a.s., 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, 
 
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. 
 

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 dňa 31. 5. 2015 v čase od 20:00:00 hod do 
20:59:59 hod odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 20:15:35 hod. do cca 20:21:30 hod. v trvaní 5 minút a 55 sekúnd, 
– komunikát označujúci za sponzora programu Počasie spoločnosť SLOVLAK Košeca, a.s., 

ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 
20:26:48 hod. do cca 20:26:57 hod. v trvaní 9 sekúnd, 

– komunikát označujúci za sponzora programu Počasie spoločnosť SLOVLAK Košeca, a.s., 
ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 
20:34:04 hod. do cca 20:34:13 hod. v trvaní 9 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 20:52:02 hod. do cca 20:57:51 hod. v trvaní 5 minút a 49 sekúnd, 
v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 2 sekundy, teda o 2 sekundy 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 3 319 €, slovom tritisíc 
tristodevätnásť 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. 15-20/840: 
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: 28. 12. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-20/841: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 4. 12. 2015                    Z: PgO 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 13/ 
SK č.: 843/SKL/2015 zo dňa 24. 8. 2015 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: LEKOS, s.r.o., Michalovce 
 
Uznesenie č. 15-20/13.718: 
Rada pre vysielanie a 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. 843/SKL/2015 začatom 
dňa 24.8.2015, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie licencie 
na televízne digitálne vysielanie, doručenú Rade účastníkom konania:  
 
LEKOS, s.r.o. 
Nad Laborcom č. 48 
071 01 Michalovce 
 
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 § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  
 

zastavuje 
 

správne konanie č. 843/SKL/2015, pretože účastník konania na výzvu správneho orgánu v určenej 
lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený. 
 
Úloha č. 15-20/842: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 843/SKL/2015 a zašle ho účastníkovi 
konania, spol. LEKOS, s.r.o. 
T: 27. 12. 2015                    Z: PLO 
 
 



K bodu 14/ 
SK č.: 1208/SKL/2015 zo dňa 28. 10. 2015 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: TES Media, s.r.o.      číslo licencie: TD/121 
 
Uznesenie č. 15-20/14.719:  
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. 1208/SKL/2015 zo dňa 28.10.2015, posúdila oznámenie  o zmene licencie 
č.  TD/121 na digitálne televízne vysielanie podľa § 28 ods. 5 zákona č. 220/2007 Z. z. účastníka 
konania: 
 
TES Media, s.r.o. 
Kragujevská 4 
010 01 Žilina 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie  podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie:  
 

Rada podľa ustanovenia § 30  ods. 1 písm. h)  zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní 
 

zastavuje 
 

správne konanie č.1208/SKL/2015  zo dňa 28.10.2015 vo veci žiadosti zmenu licencie č. TD/121 na 
digitálne televízne vysielanie z dôvodu, že odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho 
orgánu.  
 
Úloha č. 15-20/803: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1208/SKL/2015 a zašle ho účastníkovi 
konania, spol. TES Media, s.r.o. 
T: 27. 12. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 1038/SKL/2015 zo dňa 9. 10. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 15-20/15.720:  
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. 1038/SKL/2015 zo dňa 9.10.2015 posúdila 
žiadosť  o zmenu licencie č. TD/47 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/47 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. 4554/2015/P zo dňa 9. 10. 2015 a dňa 2.11.2015)  
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – 28 % 
Programy – 72 % (z toho preberaný program – 0 %) 
b) Programy (100%): 
Spravodajstvo – 0 % 
Publicistika: 
        1) polit. publicistika – 0 % 
        2) ostatná publicistika – 0% 
Dokumentárne programy – 0 % 
Dramatické programy – 81 % 
Zábavné programy – 16 % 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 3 %“ 

 
Úloha č. 15-20/843: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1038/SKL/2015 a zašle 
ho účastníkovi konania, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., spolu s výzvou na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 27. 12. 2015             Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 1238/SKL/2015 zo dňa 4. 11. 2015 
Žiadosť o udelenie zahraničnej doložky 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 15-20/16.721:  
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. 1238/SKL/2015 zo dňa 4.11.2015 posúdila 
žiadosť o zmenu licencií č. T/41 a TD/17 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/17 nasledovne: 
 
Čl. III. sa dopĺňa o nasledovný text: 
 
„Zahraničná doložka 
 

1. teritórium, na ktorom sa má v zahraničí vysielať programová služba: neobmedzene 

2. jazyk, v ktorom sa bude vysielať do zahraničia: český jazyk, anglický jazyk 

3. identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie do zahraničia týka: 
v súlade s doložkou doplnkových obsahových služieb“ 

 

Úloha č. 15-20/844: 
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: 27. 12. 2015                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 15-20/16.722:  
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. 1238/SKL/2015 zo 
dňa 4.11.2015 vedené so spoločnosťou MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci oznámenia 
o zmene licencií č. T/41 a TD/17 v časti týkajúcej sa zmeny licencie č. T/41 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. 
 
Úloha č. 15-20/845: 
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: 27. 12. 2015                    Z: PLO 
 

K bodu 17/ 
SK č.: 210/SKL/2015 zo dňa 18. 3. 2015 
Oznámenie  o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Televízia Z, s.r.o.      číslo licencie: TD/134 
 
Uznesenie č. 15-20/17.723:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), po zistení 
potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto 
 

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



Rada podľa ustanovenia § 31 ods. 2 písm. c) zákona č. 220/2007 Z.z. 
 

odníma 
 

spoločnosti Televízia Z, s.r.o., Kominárska 141/2,4, 831 04 Bratislava (ďalej len „účastník 
konania“) 

licenciu č. TD/134 
 

z dôvodu, že účastník konania v čase do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
Rady o udelení licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby uskutočnil prevod 
podielu na základnom imaní a hlasovacích právach oprávneného vysielateľa bez predchádzajúceho 
súhlasu Rady. 
 
Úloha č. 15-20/846: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 27. 12. 2015                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 15-20/17.724:  
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. 210/SKL/2015 vo 
veci oznámenia o zmene licencie vedené so spoločnosťou Televízia Z, 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. 
 
Úloha č. 15-20/847: 
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: 9. 12. 2015                  Z: PLO 
 
18/ Rôzne 
 
1/ Plán zasadnutí Rady na 1. polrok 2016 
 
Uznesenie č. 15-20/18.725: 
Rada berie na vedomie  plán zasadnutí na 1. polrok 2016. 
 
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. 
 
 
 



2/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 9. 2015 
 
Uznesenie č. 15-20/18.726: 
Rada 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/ Mimoriadne odmeny členom Rady 
 
Uznesenie č. 15-20/18.727: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu  v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu 
schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 4. 5. 2001 v znení rozhodnutia predsedu 
NR SR č. 625 zo dňa 3. 3. 2004  schvaľuje výplatu mimoriadnych odmien pre všetkých členov Rady 
vo výške jednonásobku mesačnej odmeny - predovšetkým za práce spojené s uskutočnenými 
výberovými konaniami vo veci udelenia/zmeny licencií  na rozhlasové terestriálne vysielanie v dňoch 
9. a 10. 11. 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. 
 
Úloha č. 15-20/848: 
Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle schváleného uznesenia.  
T: 9. 12. 2015                   Z: ÚRK 
 
 
4/ Mimoriadna odmena riaditeľovi Kancelárie Rady 
 
Uznesenie č. 15-20/18.728: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu zo 
dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 3.marca 2004 a § 20 ods. 1  
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme schvaľuje odmenu riaditeľovi Kancelárie Rady podľa predloženého návrhu. Odmena bude 
vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac november 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. 
 
Úloha č. 15-20/849: 
Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmeny riaditeľa Kancelárie v zmysle schváleného uznesenia.  
T: 9. 12. 2015                   Z: ÚRK 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 24. 11. 2015 
 
 
                       prof. Miloš Mistrík 
                    predseda 
         Rady pre vysielanie a retransmisiu         
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Vladimír Holan 
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