
Zápisnica č. 21/2015  
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  

dňa 8. 12. 2015 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mgr. Ľubomír Kmec 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda Rady, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 894/SL/2015 zo dňa 11. 9. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Orange Slovensko, a.s. 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 921/SO/2015     
(na vysielanie programu Krstný otec II. zo dňa 2.10.2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: TD/47 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 985/SO/2015    
(na vysielanie reklamy na NN poisťovňu zo dňa 7. 10. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: T/41; TD/17 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1042/SO/2015     
(na vysielanie programovej služby Rádio LIPTOV zo dňa 12. 9. 2015)  
Vysielateľ: L-MEDIA s. r. o.       číslo licencie: R/107  
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1108/SO/2015     
(na vysielanie programu Moja mama varí lepšie ako tvoja – špeciál zo dňa 16.10. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39; TD/15 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 987/SO/2015     
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 12. 9. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/47 
 
8/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 897/M/2015.  
(monitorované dni:17.9.2015) 
Vysielateľ: TV ORAVIA s.r.o.       číslo licencie: TD/36 
 
9/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1259/M/2015 
(monitorované dni: 28. 9. a 29. 9. 2015) 
Vysielateľ: BELNET SNINA, s.r.o.     číslo licencie: TD/95 
 
 



10/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1174/M/2015  
(monitorované dni: 23. 9. 2015) 
Vysielateľ: AnTechNet, s.r.o.           číslo licencie: T/196 
 
11/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1271/M/2015  
(monitorované dni: 23. 10. 2015) 
Vysielateľ: RÁDIO KISS s.r.o.           číslo licencie: R/126 
 
12/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2015 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
13/ SK č.: 889/SKO/2015 zo dňa 8. 9. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 637/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Zaostrené na .../20. 5. 2015/TV Liptov 
ÚK: Televízia Liptov, a.s.       číslo licencie: TD/91 
 
14/ SK č.: 1112/SKO/2015 zo dňa 13. 10. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 800/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Zaostrené na .../27. 7. 2015/TV Liptov 
ÚK: Televízia Liptov, a.s.       číslo licencie: TD/91 
 
15/ SK č.: 891/SKO/2015 zo dňa 8. 9. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 564/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Víkend/13 .6. 2015/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: TD/1 
 
16/ SK č.: 1115/SKO/2015 zo dňa 13. 10. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 852/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Rádiožurnál./27. 8. 2015/Rádio Slovensko 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: RD/1 
 
17/ SK č.: 721/SKO/2015 zo dňa 7. 7. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 414/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Ranný rock s Tomaggiom/19. 5. 2015/Rádio Anténa 
Rock 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.       číslo licencie: R/88 
 
18/ SK č.: 660/SKO/2015 zo dňa 23. 6. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosti č. 253/SO/2015, 254/SO/2015, 258/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 



Monitorovaný program/reklamy/deň/programová služba: Mišo a Mona/24. 3. 2015/ Hemendex/ 
25. 3. 2015, 26. 3. 2015/EXPRES 
ÚK: D.EXPRES, k.s.         číslo licencie: R/112 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
19/ SK č.: 1255/SKL/2015 zo dňa 18. 11. 2015 
Žiadosť o odňatie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: TV Stream s.r.o.      číslo licencie: TD/108 
 
20/ SK č.: 1256/SKL/2015 zo dňa 18. 11. 2015 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: TV PIEŠŤANY production, s.r.o.     číslo licencie: TD/158  
 
21/ SK č.: 1209/SKL/2015 zo dňa 28. 10. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Slov Media Group s.r.o.     číslo licencie: TD/106 
 
22/ SK č.: 1260/SKL/2015 zo dňa 19. 11. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: TV Karpaty, s.r.o.      číslo licencie: TD/151 
 
23/ SK č.: 1244/SKL/2015 zo dňa 18. 11. 2015 
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie 
ÚK: IN TV, s.r.o.      číslo licencie: TD/13, T/181 
 
24/ SK č.: 621/SKL/2015 zo dňa 21. 9. 2015 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie č. 
R/126 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.      číslo licencie: R/126 
        EuroClearing Association Praha s.r.o. 
        Ing. Róbert Bartoš  
 
25/ Rôzne 
 
 

********************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 849 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 15-21/1.729: 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.: 894/SL/2015 zo dňa 11. 9. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Orange Slovensko, a.s. 
 
Uznesenie č. 15-21/2.730: 
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. 894/SL/2015 smerujúcu 
voči spoločnosti Orange Slovensko, a.s. 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. 15-21/850: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 12. 2015                          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 15-21/2.731: 
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 Orange Slovensko, a.s., 
Bratislava vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s možným poskytovaním retransmisie programových služieb JOJ, JOJ PLUS a WAU prostredníctvom 
mobilných zariadení bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa. 
 
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. 15-21/851: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 22. 12. 2015                   Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 921/SO/2015     
(na vysielanie programu Krstný otec II. zo dňa 2.10.2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 15-21/3.732: 
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. 921/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-21/852: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 12. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 985/SO/2015    
(na vysielanie reklamy na NN poisťovňu zo dňa 7. 10. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: T/41; TD/17 
  
Uznesenie č. 15-21/4.733: 
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. 985/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. 15-21/853: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 18. 12. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1042/SO/2015     
(na vysielanie programovej služby Rádio LIPTOV zo dňa 12. 9. 2015)  
Vysielateľ: L-MEDIA s. r. o.       číslo licencie: R/107 
  
Uznesenie č. 15-21/3.734: 
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 L-MEDIA 
s. r. o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
dňa 12. 9. 2015 mohol vysielať rozhlasovú programovú službu Rádio LIPTOV 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. 15-21/854: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 22. 12. 2015 Z: PLO 
 
Úloha č. 15-21/855: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 18. 12. 2015  Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1108/SO/2015     
(na vysielanie programu Moja mama varí lepšie ako tvoja – špeciál zo dňa 16.10. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39; TD/15 
 
 



Uznesenie č. 15-21/3.735: 
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. 1108/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. 15-21/865: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 12. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 987/SO/2015     
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 12. 9. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 15-21/3.736: 
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. 987/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
  
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-21/857: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 12. 2015  Z: PgO 
  
 



K bodu 8/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 897/M/2015.  
(monitorované dni:17.9.2015) 
Vysielateľ: TV ORAVIA s.r.o.       číslo licencie: TD/36 
               
Uznesenie č. 15-21/8.737: 
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. 897/M/2015 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
vysielateľa TV ORAVIA s.r.o., číslo licencie TD/36 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo 
dňa 17. 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. 15-21/858: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 18. 12. 2015                                      Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1259/M/2015 
(monitorované dni: 28. 9. a 29. 9. 2015) 
Vysielateľ: BELNET SNINA, s.r.o.     číslo licencie: TD/95 
 
Uznesenie č. 15-21/9.738: 
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 BELNET SNINA, 
s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby INFO Kanál  
zo dňa 29. 9. 2015 v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. 
 
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. 15-21/859: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 22. 12. 2015 Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1174/M/2015  
(monitorované dni: 23. 9. 2015) 
Vysielateľ: AnTechNet, s.r.o.           číslo licencie: T/196 
 
Uznesenie č. 15-21/10.739: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 1174/M/2015 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 23. 9. 2015 vysielateľa AnTechNet, s.r.o., Kysucké Nové Mesto s licenciou č. T/196 nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-21/860: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 18. 12. 2015                           Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1271/M/2015  
(monitorované dni: 23. 10. 2015) 
Vysielateľ: RÁDIO KISS s.r.o.           číslo licencie: R/126 
  
Uznesenie č. 15-21/11.740: 
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. 
vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal 
Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam 24-hodinového vysielania programovej služby Rádio KISS zo 
dňa 23. 10. 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. 15-21/861: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 22. 12. 2015 Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2015 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
  
Uznesenie č. 15-21/12.741: 
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. 
štvrťrok 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. 
 
K bodu 13/ 
SK č.: 889/SKO/2015 zo dňa 8. 9. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 637/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Zaostrené na .../20. 5. 2015/TV Liptov 
ÚK: Televízia Liptov, a.s.       číslo licencie: TD/91 
 
Uznesenie č. 15-21/13.742: 
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. 889/SKO/2015 Televízia Liptov, a. s. 

 
p o r u š i l 

 



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

tým, 
 
že dňa 20. 5. 2015 o cca 18:22 hod. odvysielal na programovej službe TV Liptov program Zaostrené 
na..., čím došlo k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci vysielanej 
programovej služby, keďže účastník konania nesprostredkoval tému rekonštrukcie železničnej trate 
a súvisiacich projektov vo svojej programovej službe v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej 
nadväznosti aj z pohľadu ľudí, ktorí tento projekt plne nepodporujú,  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-2-2, 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  proti 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová zdržala sa 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  zdržal sa 
Rothmayerová  proti 

Výsledok hlasovania: 5-2-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-21/862: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 8. 1. 2016                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-21/863: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 18. 12. 2015                                                       Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
SK č.: 1112/SKO/2015 zo dňa 13. 10. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 800/SO/2015) 



(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Zaostrené na .../27. 7. 2015/TV Liptov 
ÚK: Televízia Liptov, a.s.       číslo licencie: TD/91 
 
Uznesenie č. 15-21/14.743:  
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. 1112/SKO/2015 Televízia Liptov a. s. 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že dňa 27. 7. 2015 o cca 18:34 hod. odvysielal na programovej službe TV Liptov program Zaostrené 
na..., čím došlo k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci vysielanej 
programovej služby, keďže účastník konania nesprostredkoval tému projektu Heliportu vo svojej 
programovej službe v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti aj z pohľadu bývalého 
vedenia mesta Liptovský Mikuláš, investora a petičného výboru,  
 
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. 15-21/864: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 8. 1. 2016                                   Z: PLO 
 
Úloha č. 15-21/865: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 18. 12. 2015                                                       Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 891/SKO/2015 zo dňa 8. 9. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 564/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Víkend/13. 6. 2015/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 15-21/15.744:  
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. 
891/SKO/2015 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že na televíznej programovej službe Jednotka odvysielal dňa 13. 6. 2015 o cca. 16:52 hod. v rámci 
programu Víkend reportáž o breathariánstve, čím došlo k nezabezpečeniu všestrannosti informácií 
a názorovej plurality v rámci vysielania programovej služby Jednotka tým, že účastník konania 
v rámci svojej programovej služby neposkytol relevantné informácie, prípadne vyjadrenia odbornej 
verejnosti reflektujúce riziká reportážou vyzdvihovaného breathariánstva, 
 
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. 15-21/866: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 8. 1. 2016                                       Z: PLO 
 
Úloha č. 15-21/867: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 18. 12. 2015                                       Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 1115/SKO/2015 zo dňa 13. 10. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 852/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Rádiožurnál./27. 8. 2015/Rádio Slovensko 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 15-21/16.745:  
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. 1115/SKO/2015 
vedené proti vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona, 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 proti 
Fašiangová za 
Holan   zdržal sa 
Kmec     zdržal sa 
Kolenič  zdržal sa 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-1-3, uznesenie bolo prijaté. 



Úloha č. 15-21/868: 
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: 8. 1. 2016                   Z: PLO 
 
Úloha č. 15-21/869: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 18. 12. 2015                                       Z: PgO 
 
 

K bodu 17/ 
SK č.: 721/SKO/2015 zo dňa 7. 7. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 414/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Ranný rock s Tomaggiom/19. 5. 2015/Rádio Anténa 
Rock 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.       číslo licencie: R/88 
 
Uznesenie č. 15-21/17.746:  
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. 
721/SKO/2015, GES Slovakia, s.r.o.,  
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že dňa 19. 5. 2015 v časoch o cca 7:01 hod. a 9:02 hod. odvysielal na rozhlasovej programovej službe 
Rádio Anténa v rámci vysielaného bloku Ranný rock s Tomaggiom komentáre moderátora, cit.: 
„Minútka po siedmej....O chvíľku vám Ľubka povie, že Francúzi chcú postaviť múr kvôli Rómom na 
hranici. A my si taký nemôžeme postaviť?“...Moderátor: „Či by nebolo lepšie takú rezerváciu 
s veľkým múrom urobiť tak celosvetovú na jednom mieste?“, ktoré v reakcii na správu o stavaní 
múru na hraniciach Francúzska nepriamo vyzývali na segregáciu rómskeho etnika v Slovenskej 
republike ako aj celosvetovo, čím skrytou formou podnecoval nenávisť na základe príslušnosti k 
etnickej skupine, 
 
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. 
 

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. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 000 €, slovom tisíc 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, VSXXX15, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-21/870: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T:  8. 1. 2015                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-21/871: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 18. 12. 2015                                                       Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 660/SKO/2015 zo dňa 23. 6. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosti č. 253/SO/2015, 254/SO/2015, 258/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/reklamy/deň/programová služba: Mišo a Mona/24. 3. 2015/ Hemendex/ 
25. 3. 2015, 26. 3. 2015/EXPRES 
ÚK: D.EXPRES, k.s.         číslo licencie: R/112 
 
Uznesenie č. 15-21/18.747: 
Bod sa odročuje. 
 
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. 15-21/872: 
Kancelária Rady predloží bod na ďalšie rokovanie Rady. 
T: 22. 12. 2015                    Z: PLO 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 1255/SKL/2015 zo dňa 18. 11. 2015 
Žiadosť o odňatie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: TV Stream s.r.o.      číslo licencie: TD/108 
 
Uznesenie č. 15-21/19.748:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 1255/SKL/2015 zo dňa 
18. 11. 2015 posúdila žiadosť o odňatie licencie č. TD/108 účastníka konania: 
 
TV Stream s.r.o. 
Hlboká 88 
921 01 Piešťany 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

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

Rada podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

odníma 
licenciu č. TD/108 

 
z dôvodu, že o to vysielateľ listom doručeným Rade dňa 18. 11. 2015 písomne  požiadal. 
 
Úloha č. 15-21/873: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1255/SKL/2015 písomné znenie rozhodnutia a zašle 
ho účastníkovi konania. 
T: 8. 1. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 1256/SKL/2015 zo dňa 18. 11. 2015 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: TV PIEŠŤANY production, s.r.o.     číslo licencie: TD/158  
 
Uznesenie č. 15-21/20.749:  
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. 1256/SKL/2015 zo dňa 18. 11. 2015 
posúdila žiadosť o zmenu licencie č. TD/158 účastníka konania 
 
TV PIEŠŤANY production, s.r.o. 
Nálepkova 7556/42 
921 01 Piešťany 



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/158 nasledovne: 
 
Čl. I. bod 2. sa mení a znie: 
„2. Názov programovej služby: Piešťany TV“ 
 
Úloha č. 15-21/874: 
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 úhradu správneho 
poplatku. 
T: 8. 1. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 1209/SKL/2015 zo dňa 28. 10. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Slov Media Group s.r.o.     číslo licencie: TD/106 
 
Uznesenie č. 15-21/21.750:  
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. 1209/SKL/2015  zo dňa 
28.10.2015, podľa zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o zmenu licencie 
č. TD/106 na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania 
(ďalej aj „ÚK“): 
 
Slov Media Group s.r.o.  
Klincová 37 
821 08 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 
licenciu č. TD/106 na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby nasledovne:  
Článok I., bod 5. sa mení a znie: 

„5. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 
v podaní, doručenom Rade dňa 28.10.2015 (č.p.d.4919/2015 a 5252/2015): 
a)  Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 25 % 
2. Programy: min. 75 % ( z toho preberaný program 0%) 

b)  Programové typy (100%)  
Spravodajstvo – 50% 



Publicistika:  
1) polit. publicistika – 3,6%  
2) ostatná publicistika – 46,4%  

Dokumentárne programy – 0%  
Dramatické programy –  0%  
Zábavné programy –   0%  
Hudobné programy –  0 %  
Vzdelávacie programy – 0 %  
Náboženské programy – 0 %  
Detské programy – 0 %  
Šport – 0 %“ 

   
Úloha č. 15-21/875: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 1209/SKL/2015, zašle ho 
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 8. 1. 2016                   Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 1260/SKL/2015 zo dňa 19. 11. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: TV Karpaty, s.r.o.      číslo licencie: TD/151 
 
Uznesenie č. 15-21/22.751:  
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. 1260/SKL/2015 zo dňa 19. 11. 2015 
posúdila oznámenie o zmene licencie č. TD/151 účastníka konania: 
 
TV Karpaty, s.r.o. 
Bodona 777/30 
921 01 Piešťany 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení licenciu č. TD/151 na vysielanie digitálnej televíznej programovej služby TV Karpaty 
 

v časti názov a sídlo spoločnosti nasledovne: 
 
„názov a sídlo spoločnosti: 
TV Karpaty, s.r.o. 
Bodona 777/30 
921 01 Piešťany“ 

 
Úloha č. 15-21/876: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1260/SKL/2015 písomné znenie rozhodnutia a zašle 
ho účastníkovi konania, TV Karpaty, s.r.o. 
T: 8. 1. 2016                    Z: PLO 
 
 



K bodu 23/ 
SK č.: 1244/SKL/2015 zo dňa 18. 11. 2015 
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie 
ÚK: IN TV, s.r.o.      číslo licencie: TD/13, T/181 
 
Uznesenie č. 15-21/23.752:  
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. 1244/SKL/2015 zo dňa 18.11.2015, posúdila oznámenie  o zmene licencie 
č.  TD/13 na digitálne televízne  vysielanie podľa § 28 ods. 5 zákona č. 220/2007 Z. a zmene licencie 
č. T/181 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.  účastníka konania: 
 
IN TV, s.r.o. 
Stará Vajnorská 11  
831 04 Bratislava 
 
z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

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

mení 
 
licenciu č. TD/13 na digitálne televízne vysielanie v časti názov a sídlo spoločnosti nasledovne:  
 
„názov a sídlo spoločnosti: 
IN TV, s.r.o. 
Stará Vajnorská 11  
831 04 Bratislava“ 
 
Časť II. Právne skutočnosti  spoločnosti sa mení a znie: 
„1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 
105946/B, oddiel: Sro, zo dňa 19.11.2015 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 105946/B, oddiel: Sro, zo dňa 
19.11.2015“ 

 
2. Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.  o vysielaní a retransmisii  
 

mení 
 
licenciu č. T/181  na televízne vysielanie v časti názov a sídlo spoločnosti nasledovne:  
 
„názov a sídlo spoločnosti: 
IN TV, s.r.o. 
Stará Vajnorská 11  
831 04 Bratislava“ 
 
Časť II. Právne skutočnosti  spoločnosti sa mení a znie: 
„1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 
105946/B, oddiel: Sro, zo dňa 19.11.2015 



2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 105946/B, oddiel: Sro, zo dňa 
19.11.2015“ 

 
Úloha č. 15-21/877: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  
konania. 
T: 8.1.2016                 Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 621/SKL/2015 zo dňa 21. 9. 2015 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie č. 
R/126 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.          číslo licencie: R/126 
        EuroClearing Association Praha s.r.o. 
        Ing. Róbert Bartoš  
 
Uznesenie č. 15-21/23.753:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 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.“), postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho 
súhlasu s prevodom 50,99 % podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie č. 
R/126, v správnom konaní č. 621/SKL/2015 zo dňa 21. 9. 2015 vedenom s účastníkmi konania 
 
RÁDIO KISS s.r.o. 
Sama Chalupku 20   
Michalovce 071 01 
 
EuroCearing Association Praha s.r.o. 
Uňhoštská 184,  
273 51 Červený Újezd  
 
Ing. Róbert Bartoš 
Pavla Horova 6154/28 
841 07 Bratislava 
 
vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
zastavuje 

 
správne konanie č. 621/SKL/2015 zo dňa 21. 9. 2015 vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho 
súhlasu s prevodom 50,99 % podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie č. 
R/126, pretože účastník konania na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky 
svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený. 
 
Úloha č. 15-21/878: 
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: 8. 1. 2016                    Z: PLO 
 



25/ Rôzne 
 
1/ Rozhodnutie RL/22/2015 
 
Uznesenie č. 15-21/25.754: 
Rada berie na vedomie predložené rozhodnutie.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
2/ Komentár k zákonnej úprave vysielania v čase volieb do NRSR 
 
Uznesenie č. 15-21/25.755: 
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/ Smernica č. 1/2015 o osobitných výdavkoch Rady  
 
Uznesenie č. 15-21/25.756: 
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. 



V Bratislave dňa 8. 12. 2015 
 
 
                       prof. Miloš Mistrík 
                    predseda 
         Rady pre vysielanie a retransmisiu         
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mgr. Ľubomír Kmec 
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