
Zápisnica č. 22/2015  
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  

dňa 22. 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. Peter Kolenič, PhD. 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda Rady, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 1045/SL/2015 zo dňa 6. 10. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: VARES, s.r.o.     číslo registrácie: TKR/107 
 
3/ SK č.: 857/SKL/2015 zo dňa 25. 8. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 479/SL/2015 zo dňa 28.5.2015 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/203 
 
4/ SK č.: 729/SKO/2015 zo dňa 7. 7. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 360/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 63a ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: TV Stream s.r.o. 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 919/SO/2015     
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 22. 9. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1110/SO/2015     
(na vysielanie programu iQvíz zo dňa 17.10.2015)  
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s.r.o.     číslo licencie: TD/10 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1179/SO/2015     
(na vysielanie programu iQvíz zo dňa 24.10.2015)  
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s.r.o.     číslo licencie: TD/10 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1171/SO/2015    
(na vysielanie programu Rodinné prípady zo dňa 22. 10. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.      číslo licencie: T/41; TD/17 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1107/SO/2015     
(na vysielanie upútavky na program SuperStar zo dňa 11. 10. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.      číslo licencie: T/41; TD/17 



10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1043/SO/2015      
(na vysielanie programu Svetová vojna Z  zo dňa 10. 10. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.      číslo licencie: T/41; TD/17 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1047/SO/2015     
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 14. 10. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1 
 
12/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1215/M/2015  
(monitorované dni: 30.10.2015) 
Vysielateľ: SATRO s.r.o.          číslo licencie: T/19 
 
13/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1214/M/2015  
(monitorované dni: 30.10.2015) 
Vysielateľ: T.W.Rádio, s.r.o.       číslo licencie: R/90 
 
14/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1284/M/2015  
(monitorované dni: 28. 9. 2015) 
Vysielateľ: Západoslovenská televízia s.r.o.             číslo licencie: TD/150 
 
15/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1278/M/2015 
(monitorované dni: 1. 10. 2015) 
Vysielateľ: RADIO, a.s.       číslo licencie: R/116 
 
16/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1279/M/2015 
(monitorované dni: 15. 10. 2015) 
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s r.o.      číslo licencie: TD/10 
 
17/ SK č.: 873/SKO/2015 zo dňa 25. 8. 2015 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2015 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Štatistika o odvysielanom programe  za obdobie/programová služba: apríl, máj, jún 2015/JOJ, JOJ 
PLUS, WAU, RIK 
ÚK: MAC TV s.r.o.    číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, TD/16, TD/109, TD/144 
 
18/ SK č.: 719/SKO/2015 zo dňa 7. 7. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 346/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Miss Slovensko/ hlasitosť reklamy/ 24.4.2015/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
19/ SK č.: 870/SKO/2015 zo dňa 25. 8. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 656/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Rodinné prípady/26.6.2015/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17 



20/ 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  
ÚP: 9:30 hod 
 
21/ SK č.: 923/SKO/2015 a  924/SKO/2015 zo dňa 29. 9. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosti č. 675/SO/2015, 758/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/upútavka/deň/programová služba: Šerifovia/6.7.2015/DAJTO,  
Vykoľajená/3.8.2015/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.           číslo licencie: TD/47,T/41, TD/17 
 
22/ SK č.: 926/SKO/2015 zo dňa 29. 9. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosti č. 746/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/upútavky/deň/programová služba: Twilight sága: Úsvit časť 1/Zámena 
manželiek/22.7.2015/Mechanik zabijak/23.7.2015/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
23/ SK č.: 1210/SKL/2015 zo dňa 29. 10. 2015 
Žiadosť o odňatie licencie na  televízne vysielanie 
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.      číslo licencie: TD/10 
 
24/ SK č.: 1211/SKL/2015 zo dňa 29. 10. 2015 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.       
 
25/ SK č.: 1241/SKL/2015 zo dňa 12. 11. 2015 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Slov Media Group s.r.o.        
 
26/ SK č.: 931/SKL/2015 zo dňa 7. 10. 2015 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: 1. Humenská a.s.      
 
27/ SK č.: 1230/SKL/2015 zo dňa 5. 10. 2015 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: SLUŽBYT, s.r.o.       
 
28/ SK č.: 1212/SKL/2015 zo dňa 30. 10. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.      číslo licencie: TD/73 
 
29/ SK č.: 1276/SKL/2015 zo dňa 1. 12. 2015 
Oznámenie o zmene licencií na  televízne vysielanie 
ÚK: TV LUX s.r.o.      číslo licencie: T/207, TD/94 



30/ SK č.: 1261/SKL/2015 zo dňa 19. 11. 2015 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie  
č. TD/151 
ÚK: TV Karpaty, s.r.o.      číslo licencie: TD/151 
        Ing. Peter Karcol 
        Miroslava Mališová 
 
31/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.vucke.sk 
Poskytovateľ: Košický samosprávny kraj 
Stanovisko č. 1280/AMS/2015 
 
32/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.tvdita.webnode.sk 
Poskytovateľ: Občianske združenie ADEVYK 
Stanovisko č. 914/AMS/2015 
 
33/ Rôzne 
 
Ústne pojednávanie: 
09:30 hod 660/SKO/2015 
  D.EXPRES, k.s. 
 

********************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 878 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 15-22/1.756: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 1045/SL/2015 zo dňa 6. 10. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: VARES, s.r.o.     číslo registrácie: TKR/107 
 
Uznesenie č. 15-22/2.757: 
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. 1045/SL/2015 smerujúcu 
voči spoločnosti M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg a VARES, s.r.o.  
a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 



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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-22/879: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 1. 2016                                  Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 857/SKL/2015 zo dňa 25. 8. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 479/SL/2015 zo dňa 28.5.2015 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/203 
 
Uznesenie č. 15-22/3.758: 
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. 857/SKL/2015 
vedené voči spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-22/880: 
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: 5. 1. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK č.: 729/SKO/2015 zo dňa 7. 7. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 



(Sťažnosť č. 360/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 63a ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: TV Stream s.r.o. 
  
Uznesenie č. 15-22/4.759: 
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. 
729/SKO/2015 spoločnosť  TV Stream s.r.o.  

 
p o r u š i l  

 
povinnosť ustanovenú v § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
tým, 

 
že dňa 28.4.2015 na internetovej stránke www.piestanytv.sk poskytoval audiovizuálnu mediálnu službu 
na požiadanie bez oznámenia údajov Rade podľa § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.,  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 



Úloha č. 15-22/881: 
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: 22. 1. 2016                          Z: PLO 
 
Úloha č. 15-22/882: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4.1. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 919/SO/2015     
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 22. 9. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
  
Uznesenie č. 15-22/5.760: 
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. 919/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-22/883: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 1. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1110/SO/2015     
(na vysielanie programu iQvíz zo dňa 17.10.2015)  
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s.r.o.     číslo licencie: TD/10 
 
Uznesenie je v bode 7. 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1179/SO/2015     
(na vysielanie programu iQvíz zo dňa 24.10.2015)  
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s.r.o.     číslo licencie: TD/10 
 
 



Uznesenie č. 15-22/7.761: 
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 
PHONOTEX spol. s r.o.  
1. vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 

− dňa 17. 10. 2015 v čase o cca 11:00 hod. v rámci programovej služby TV8 odvysielal program 
iQvíz, 

− dňa 24. 10. 2015 v čase o cca 11:01 hod. v rámci programovej služby TV8 odvysielal program 
iQvíz, 

čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť aby vysielaný telenákup bol čestný a slušný a  
2. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 24. 
10. 2015 v čase o cca 11:00 hod. v rámci programovej služby TV8 odvysielal komunikát Veštenie 
zadarmo, čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť aby vysielanie telenákupu bolo 
rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby nebolo zameniteľné s 
inými zložkami programovej služby. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-22/884: 
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: 5. 1. 2016  Z: PLO 
 
Úloha č. 15-22/885: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 4. 1. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1171/SO/2015    
(na vysielanie programu Rodinné prípady zo dňa 22. 10. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.      číslo licencie: T/41; TD/17 
               
Uznesenie č. 15-22/8.762: 
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. 1171/SO/2015, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
 



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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-22/886: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 1. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1107/SO/2015     
(na vysielanie upútavky na program SuperStar zo dňa 11. 10. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.      číslo licencie: T/41; TD/17 
 
Uznesenie č. 15-22/9.763: 
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 

I. § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na  televíznej 
programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 11. 10. 2015 o cca 10:40 hod. 
upútavku na program Superstar, ktorá napĺňala 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., pričom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti, aby bola vysielaná reklama 
slušná, 

II. § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej 
službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 11. 10. 2015 v čase o cca 20:56:28 hod. a cca 
22:56:09 hod. komunikát, ktorý mohol byť upútavkou na program Búrlivé víno bez 
rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby nebol 
zameniteľné s inými zložkami programovej služby. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 



Úloha č. 15-22/887: 
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: 5. 1. 2016  Z: PLO 
 
Úloha č. 15-22/888: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 4. 1. 2016  Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1043/SO/2015      
(na vysielanie programu Svetová vojna Z  zo dňa 10. 10. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.      číslo licencie: T/41; TD/17 
 
Uznesenie č. 15-22/10.764: 
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. 1043/SO/2015, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-22/889: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 1. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1047/SO/2015     
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 14. 10. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1 
  
Uznesenie č. 15-22/11.765: 
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. 1047/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 



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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté.   
 
Úloha č. 15-22/890: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 1. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1215/M/2015  
(monitorované dni: 30.10.2015) 
Vysielateľ: SATRO s.r.o.          číslo licencie: T/19 
  
Uznesenie č. 15-22/12.766: 
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. 1215/M/2015 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000     
Z. z. vysielania programovej služby Central TV vysielateľa SATRO s.r.o., číslo licencie T/19 
skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 30. 10. 2015 nebolo zistené porušenie zákona 
o vysielaní a retransmisii. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-22/891: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 4. 1. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1214/M/2015  
(monitorované dni: 30.10.2015) 
Vysielateľ: T.W.Rádio, s.r.o.       číslo licencie: R/90 
 
 
 



Uznesenie č. 15-22/13.767: 
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. 1214/M/2015 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000     
Z. z. vysielania rozhlasovej programovej služby Rádio 7 vysielateľa T. W. Rádio, s.r.o., číslo licencie 
R/90 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 30. 10. 2015 nebolo zistené porušenie 
zákona o vysielaní a retransmisii. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-22/892: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 4. 1. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1284/M/2015  
(monitorované dni: 28. 9. 2015) 
Vysielateľ: Západoslovenská televízia s.r.o.             číslo licencie: TD/150 
 
Uznesenie č. 15-22/14.768:  
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 Západoslovenská 
televízia s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby 
Západoslovenská televízia zo dňa 28. 9. 2015. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 



Úloha č. 15-22/893: 
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: 5. 1. 2016  Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1278/M/2015 
(monitorované dni: 1. 10. 2015) 
Vysielateľ: RADIO, a.s.       číslo licencie: R/116 
 
Uznesenie č. 15-22/15.769:  
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, a.s. vo veci 
možného porušenia § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe 
FUN RADIO odvysielal dňa 1. 10. 2015 o cca 6:40:29 hod., 8:40:17 hod. komunikát propagujúci 
hotel Rozálka v Pezinku, o cca 9:40:26 hod. komunikát propagujúci program Československo má 
talent, o cca 11:13:49 hod. komunikát propagujúci distribučné spoločnosti Itafilm, Bonton film 
a Saturn Entertainment a filmy, ktoré distribuujú v kinách na Slovensku, a o cca 14:43:48 hod. 
komunikát propagujúci program Búrlivé víno, ktoré mohli naplniť definíciu dlhšieho reklamného 
oznámenia spracovaného do podoby programu informačného charakteru podľa § 35 ods. 8 zákona č. 
308/2000 Z. z. bez tohto, aby vysielanie týchto komunikátov zreteľne oddelil slovným upozornením 
na charakter tohto vysielania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-22/894: 
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: 5. 1. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1279/M/2015 
(monitorované dni: 15. 10. 2015) 
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s r.o.      číslo licencie: TD/10 
 
Uznesenie č. 15-22/16.770:  
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 PHONOTEX spol. 
s r.o. vo veci možného porušenia 

1. § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 15. 10. 2015 v čase o cca 06:00 
hod. v rámci programovej služby TV8 odvysielal komunikát Hot girls, ktorý mohol obsahovať 
pornografiu, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti nevysielať zložky programovej 
služby, ktoré môžu narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, 

2. § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 15. 10. 2015 v čase o cca 06:00 
hod. v rámci programovej služby TV8 odvysielal komunikát Hot girls, pri ktorom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu povinnosti zohľadniť vekovú vhodnosť zložky programovej služby pre 
maloletých a zabezpečiť jej časové zaradenie v súlade s podmienkami ustanovenými 
Jednotným systémom označovania, 

3. § 32 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 15. 10. 2015 v čase od cca 
06:00 hod. do cca 07:37 hod., teda v čase medzi 06:00 hod. a 22:00 hod., v rámci programovej 
služby TV8 odvysielal komunikát Hot girls, v rámci ktorého mohlo dôjsť k odvysielaniu 
telenákupu na erotické audiotextové služby. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-22/895: 
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: 5. 1. 2016                    Z: PLO 
 
 

K bodu 17/ 
SK č.: 873/SKO/2015 zo dňa 25. 8. 2015 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2015 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Štatistika o odvysielanom programe  za obdobie/programová služba: apríl, máj, jún 2015/JOJ, JOJ 
PLUS, WAU, RIK 
ÚK: MAC TV s.r.o.    číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, TD/16, TD/109, TD/144 
 
Uznesenie č. 15-22/17.771:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 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. 873/SKO/2015 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  
 

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

tým, že 
 



nedoručil Rade štatistiku o odvysielanom programe televíznej programovej služby JOJ, JOJ PLUS, 
WAU a RiK vrátane vyhodnotenia podielu nových diel do 15 dní po skončení príslušného 
kalendárneho mesiaca, a to za mesiac apríl 2015, 
  
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 165,- € slovom stošesťdesiatpäť eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***15,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-22/896: 
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: 22.1.2016                                                                                                          Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 719/SKO/2015 zo dňa 7. 7. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 346/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Miss Slovensko/ hlasitosť reklamy/ 24.4.2015/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
 



Uznesenie č. 15-22/18.772: 
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. 
719/SKO/2015 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

že na televíznej programovej službe JOJ odvysielal 
1. dňa 24. 4. 2015 o cca 20:30 hod program Miss Slovensko, pričom integrovaná hlasitosť 

jednotlivých častí tohto programu bola v čase od 20:30:28 hod. do 20:46:56 hod. -32,6 LUFS, 
v čase od 20:54:16 hod. do 21:24:13 hod. -32,4 LUFS, v čase od 21:31:40 hod. do 21:49:30 hod.  
-31,9 LUFS, v čase od 21:57:09 hod. do 22:22:48 hod. -31,6 LUFS a v čase od 22:30:16 hod. do 
22:46:22 hod. -29,2 LUFS, čiže v jednotlivých prípadoch o -9,6 LU, -9,4 LU, -8,9 LU, -8,6 LU  
a -6,2 LU nižšia, ako je cieľová úroveň stanovená v § 3 ods. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky č. 468/2013 Z. z. o technických požiadavkách na zvukovú zložku 
programovej služby (ďalej len „vyhláška č. 468/2013 Z. z.“), 

2. dňa 24. 4. 2015 o cca 20:46:57 – 20:54:13 hod, 21:24:14 – 21:31:37 hod, 21:49:31 – 21:57:06 hod 
a o cca 22:22:49 – 22:30:13 hod reklamné bloky podľa § 2 písm. a) vyhlášky č. 468/2013 Z. z., 
pričom integrovaná hlasitosť jednotlivých reklamných blokov bola -26,2 LUFS, čiže o -3,2 LU 
nižšia, ako je cieľová úroveň stanovená v § 3 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 468/2013 Z. z., 

čím nezabezpečil, aby zvuková zložka ním vysielanej programovej služby JOJ bola v súlade 
s technickými požiadavkami ustanovenými vyhláškou č. 468/2013 Z. z., 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie  
zákona. 
 

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

Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 



Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  neprítomná 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-22/897: 
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: 22. 1. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-22/898: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 1. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 870/SKO/2015 zo dňa 25. 8. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 656/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Rodinné prípady/26.6.2015/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-22/19.773:  
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. 
870/SKO/2015 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že dňa 26.6.2015 v čase o cca 18:03 hod odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
program Rodinné prípady, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý 
obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium expresívne vyjadrovanie, kritérium vulgárne 
vyjadrovanie a kritérium vulgárne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, 
frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, 
druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej 
skupine maloletých od 15 rokov, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania 
podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník 
konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne 
uplatnil Jednotný systém označovania, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 



Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  neprítomná 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 2 000,- €, 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, VSXXX/15, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-22/899: 
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: 22. 1. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-22/900: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 1. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
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. 15-22/20.774:  
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. 660/SKO/2015 
vedené voči spoločnosti D.EXPRES, k.s. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 



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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-22/901: 
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: 5. 1. 2016                  Z: PLO 
 
Úloha č. 15-22/902: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 1. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 923/SKO/2015 a  924/SKO/2015 zo dňa 29. 9. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosti č. 675/SO/2015, 758/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/upútavka/deň/programová služba: Šerifovia/6.7.2015/DAJTO,  
Vykoľajená/3.8.2015/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.           číslo licencie: TD/47,T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-22/21.775:  
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.  923/SKO/2015, 924/SKO/2015 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l  
 

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

tým, že 
 
1. dňa 6. 7. 2015 v čase o cca 22:40:06 hod. odvysielal na televíznej programovej službe DAJTO 

upútavku na program Šerifovia, ktorá naplnila definíciu vlastnej propagácie podľa § 37a ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. a zároveň reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pri ktorej 
nezabezpečil, aby bola reklama slušná, 

2. dňa 3. 8. 2015 o cca 11:27 hod. odvysielal na televíznej programovej službe TV MARKÍZA 
reklamu podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. na film Vykoľajená premietaný v kinách, pri 
ktorej nezabezpečil, aby bola reklama slušná; 

 
 



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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, 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 3 500,-, slovom tritisícpäťsto eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***15, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-22/903: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení úhrnnej sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 22. 1. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-22/904: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 1. 1. 2016                                Z: PgO 

   
K bodu 22/ 
SK č.: 926/SKO/2015 zo dňa 29. 9. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosti č. 746/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/upútavky/deň/programová služba: Twilight sága: Úsvit časť 1/Zámena 
manželiek/22.7.2015/Mechanik zabijak/23.7.2015/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17 
 
 



Uznesenie č. 15-22/22.777:  
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. 926/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 22. 7. 2015 v čase o cca 20:50:22 hod. komunikát, ktorý bol upútavkou na program Zámena 

manželiek, o cca 21:15:12 hod. komunikát, ktorý bol upútavkou na program Rodinné prípady, 
o cca 21:39:11 hod. komunikát, ktorý bol upútavkou na program Twilight sága: Úsvit časť 1, o cca 
22:21:41 hod. a cca 23:15:51 hod. komunikát, ktorý bol upútavkou na program Škorpión, o cca 
22:50:12 hod. komunikát, ktorý bol upútavkou na program Dědičství aneb kurvahošigutntág, o cca 
23:46:51 hod. komunikát, ktorý bol upútavkou na program Enderova hra, 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 23. 7. 2015 v čase o cca 00:10:15 hod. komunikát, ktorý bol upútavkou na program Mechanik 
zabijak, t.j. komunikát, ktorý naplnil 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 bol na 
začiatku 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   neprítomný 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  neprítomná 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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 4 500,- €, slovom štyritisícpäťsto eur. 
 

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

Hlasovanie: 
Mistrík  za 



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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-22/905: 
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: 22. 1. 2016                    Z: PLO 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 1210/SKL/2015 zo dňa 29. 10. 2015 
Žiadosť o odňatie licencie na  televízne vysielanie 
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.      číslo licencie: TD/10 
 
Bod sa odročuje. 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 1211/SKL/2015 zo dňa 29. 10. 2015 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.  
 
Bod sa odročuje. 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 1241/SKL/2015 zo dňa 12. 11. 2015 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Slov Media Group s.r.o.   
 
Uznesenie č. 15-22/25.780: 
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. 1241/SKL/2015  zo dňa 
12.11.2015, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom 
konania (ďalej aj „ÚK“): 
 

Slov Media Group s.r.o.  
Klincová 37 
821 08 Bratislava 
 

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

r o zh o d n u t i e :  
 



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

udeľuje 
 

spoločnosti Slov Media Group s.r.o. , Bratislava 
l i c e n c i u  č .  T D / 1 6 0  

 
na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 
I.  

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

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

Radou podľa podania účastníka konania č.5133/2015, 5200/2015 a 5365/2015: 
a ) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 20% 
Programy - min. 80% (z toho preberaný program 0%) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo – 15%   
2. Publicistika:  
    2.1 polit. publicistika –6,1% 
    2.2 ostatná publicistika –78,9%  
3. Dokumentárne programy - 0% 
4. Dramatické programy - 0% 
5. Zábavné programy - 0% 
6. Hudobné programy: - 0% 
7. Vzdelávacie programy - 0% 
8. Náboženské programy - 0% 
9. Detské programy - 0% 
10. Šport -0% 

 

6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: min. 15 %    

7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa 
osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič v požadovanom 
formáte a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (rv, rm, wmv, wm, mov 
qt, divx, mpeg, avi, mp4) 

8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: 
podľa ustanovenia § 23 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. – 0% 

9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na 
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: podľa ustanovenia § 
25 ods.1  zákona č. 308/2000 Z. z. min.  – 10%  

10. Zaradenie vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 
 



II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava1, vložka číslo: 84866/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 9.11.2015, č. dožiadania: el-211277/2015/B 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava1, vložka číslo: 84866/B, oddiel: Sro, zo dňa 
9.11.2015, č. dožiadania: el-211277/2015/B 

 
III. 

Doložky iného verejného prenosu: 

Spôsob verejného prenosu: 
1. KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu  
2.  MMDS, DVB-S, DVB-C, DVB-H, MMDS, MVDS, IPTV v príslušnom štandarde 

digitálneho televízneho príjmu 
 
Úloha č. 15-22/906: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 1241/SKL/2015, zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti Slov Media Group s.r.o.  a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 22. 1. 2016                 Z: PLO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 931/SKL/2015 zo dňa 7. 10. 2015 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: 1. Humenská a.s. 
 
Uznesenie č. 15-22/26.781: 
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. 931/SKL/2015  zo dňa 7.10.2015, 
podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie 
licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania 
(ďalej aj „ÚK“): 
 
1. Humenská a.s.    
Kukorelliho 34 
066 28 Humenné  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

r o zh o d n u t i e :  
 

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

 u d e ľ u j e  
 
spoločnosti 1. Humenská a.s., Kukorelliho 34, Humenné,      
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na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 



I. 
 

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

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

Radou podľa podania účastníka konania č 4671/2015/P zo dňa 7.10.2015a 5406/2015/P zo dňa 
4.12.2015: 
a ) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 90% 
Programy - min. 10% (z toho preberaný program 0 %) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo - 59%   
2. Publicistika:  
    2.1 polit. publicistika – 0% 
    2.2 ostatná publicistika - 0%  
3. Dokumentárne programy - 41% 
4. Dramatické programy - 0% 
5. Zábavné programy - 0% 
6. Hudobné programy: - 0% 
7. Vzdelávacie programy - 0% 
8. Náboženské programy - 0% 
9. Detské programy - 0% 
10. Šport -0% 

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

programom vo verejnom záujme: 50%    
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa 

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

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

9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na 
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: podľa ustanovenia § 
28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 

10 Zaradenie vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 
II. 

 
„Právne skutočnosti:  

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na    
hlasovacích právach: podľa Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. ku dňu:  
02.12.2015 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:  podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Prešov k dátumu 2.10.2015, oddiel: Sa, vložka číslo: 
10459/P, zoznam výpisov: číslo dožiadania: el-49776/2015/P 



III. 
Doložka iného verejného prenosu: 
KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu,  
DVB-C, IPTV, Internet (OTT) 

 
Úloha č. 15-22/907: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č.931/SKL/2015, zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti 1. Humenská a.s.  a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 22. 1. 2016                               Z: PLO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 1230/SKL/2015 zo dňa 5. 10. 2015 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: SLUŽBYT, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 15-22/27.782: 
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. 1230/SKL/2015 začatom dňa 5. 10. 2015, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej 
programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania:  
 
SLUŽBYT s. r. o.  
Karpatská 56 
089 01 Svidník 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

 
r o zh o d n u t i e :  

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

 
u d e ľ u j e  s p o l o č n o s t i  

 
SLUŽBYT, s. r. o. 
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na digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

I. 
 
1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
 Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
2. Názov programovej služby: MsZ Svidník 
3. Jazyk vysielania: slovenský 
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín/denne 
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 

(podľa podania účastníka konania č. 4371/2015/P zo dňa 5. 10. 2015, doplnené podaním  
č. 4828/2015/P zo dňa 26.10.2015 a podaním č. 5439/2015/P zo dňa 8. 12. 2015): 
a) Programová služba (100%): 

Programy – min. 95%  (z toho preberaný program – 0%) 



Doplnkové vysielanie – max. 5%  
b) Programy (100%):  

Spravodajstvo – 0 % 
Publicistika:  
1. politická publicistika – 0 % 
2. ostatná publicistika –  100 % 
Dokumentárne programy – 0 % 
Dramatické programy – 0 % 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy –  0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 0 % 

6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom 
vo verejnom záujme: 100% 
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD 

 
8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: podľa § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa na lokálne vysielanie televíznej programovej služby 
nevzťahujú ustanovenia § 22 až 27 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: podľa § 28 zákona č. 308/2000 Z. z.  
sa na lokálne vysielanie televíznej programovej služby nevzťahujú ustanovenia § 22 až 27 zákona  
č. 308/2000 Z. z. 
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ 
s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: vzťahuje sa Jednotný systém 
označovania (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): podľa § 20  
ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. sa na lokálne vysielanie televíznej programovej služby nevzťahujú 
ustanovenia § 20 ods. 3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
II. 

 
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, vložka číslo: 1185/P, oddiel: 
Sro, zo dňa 1. 10. 2015 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Prešov, vložka číslo: 1185/P, oddiel: Sro,  
zo dňa 1. 10. 2015 
 

III. 
 

 Doložky iného verejného prenosu: 
- spôsoby verejného prenosu: DVB-C, KDS analógovo 
  
 



Úloha č. 15-22/908: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1230/SKL/2015 a zašle ho účastníkovi 
konania, spoločnosti SLUŽBYT, s. r. o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 22. 1. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 1212/SKL/2015 zo dňa 30. 10. 2015 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.      číslo licencie: TD/73 
 
Uznesenie č. 15-22/28.783: 
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. 1212/SKL/2015 zo dňa 30.10.2015 posúdila 
žiadosť  o zmenu licencie č. TD/73 účastníka konania: 
 
ANTIK Telecom s.r.o. 
Čárskeho 10 
040 01 Košice 
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/73 nasledovne: 
1. Článok I. sa v bode 1. v časti Druh licencie mení a znie: „celoplošné  digitálne vysielanie 

televíznej programovej služby“ 
 
2.  Článok I. sa v bode 2. v časti   Názov programovej služby mení a znie: „Antik Šport TV “  
 
3. Článok  I., bod 5 -11 sa mení a znie: 
„5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 

(podľa podania účastníka konania č. 4955/2015/P zo dňa 30.10. 2015 a podania č. 5409/2015/P zo 
dňa 4.12.2015): 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 20% 
Programy – min. 80 % (z toho preberaný program – 0 %  
b) Programy (100%): 
Spravodajstvo – 0 % 
Publicistika: 
        1) polit. publicistika – 0 % 
        2) ostatná publicistika – 0% 
Dokumentárne programy – 0 % 
Dramatické programy – 0 % 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 100 %“ 



6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom 
vo verejnom záujme: 15 %  
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič v požadovanom formáte 
8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: podľa 
ustanovenia § 23 zákona č. 308/2000 Z. z.:0% (nezapočítava sa vysielací čas venovaný športovým 
podujatiam) 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: podľa ustanovenia § 25  zákona č. 
308/2000 Z. z.  0% (nezapočítava sa vysielací čas venovaný športovým podujatiam) 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ, 
ktorého spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80% 
obyvateľov (§ 31 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania podľa Jednotného systému označovania 
(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): vzťahuje sa“ 
 
Úloha č. 15-22/909: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1212/SKL/2015 a zašle 
ho účastníkovi konania, ANTIK Telecom s.r.o., spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 22.1. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 1276/SKL/2015 zo dňa 1. 12. 2015 
Oznámenie o zmene licencií na  televízne vysielanie 
ÚK: TV LUX s.r.o.      číslo licencie: T/207, TD/94 
 
Uznesenie č. 15-22/29.784: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zák. č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 1276/SKL/2015 zo dňa 1.12.2015, posúdila 
doručené oznámenie  z dôvodu vykonaných  zmien  licencie č. T/207 a licencie TD/94 účastníkom 
konania (ďalej aj „ÚK“): 

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

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

licenciu č. T/207 na televízne vysielanie  v Článku III. nasledovne:  
1.Článok III., sa mení a znie:  

„III. 
1.  Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 

v podaní, doručenom Rade dňa 1.12.2015 (č.p.d.5359/2015/P): 
a)  Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 20 % 



2. Programy: min. 80 %  
b)  Programové typy (100%)  

Spravodajstvo – 6,88% 
Publicistika:  

1) polit. publicistika – 0%  
2) ostatná publicistika – 20,81%  

Dokumentárne programy – 8,93%  
Dramatické programy –  2,36%  
Zábavné programy –   0%  
Hudobné programy –  2,71 %  
Vzdelávacie programy – 10,09 %  
Náboženské programy – 43,65 %  
Detské programy – 4,57 %  
Šport – 0 %“  

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

mení 
licenciu č. TD/94 na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby nasledovne:  
Článok I., bod 5. sa mení a znie: 

„5. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 
v podaní, doručenom Rade dňa  1.12.2015 (č.p.d.5359/2015/P): 
a)  Programová služba (100 %) 

3. Doplnkové vysielanie: max. 20 % 
4. Programy: min. 80 %  

b)  Programové typy (100%)  
Spravodajstvo – 6,88% 
Publicistika:  

1) polit. publicistika – 0%  
2) ostatná publicistika – 20,81%  

Dokumentárne programy – 8,93%  
Dramatické programy –  2,36%  
Zábavné programy –   0%  
Hudobné programy –  2,71 %  
Vzdelávacie programy – 10,09 %  
Náboženské programy – 43,65 %  
Detské programy – 4,57 %  
Šport – 0 %“ 

 
Úloha č. 15-22/910: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 1276/SKL/2015, zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti TV LUX s.r.o. a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 22. 1. 2016        Z: PLO  
 
K bodu 30/ 
SK č.: 1261/SKL/2015 zo dňa 19. 11. 2015 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie  
č. TD/151 
ÚK: TV Karpaty, s.r.o.      číslo licencie: TD/151 
        Ing. Peter Karcol 
        Miroslava Mališová 
 
 
 
 



Uznesenie č. 15-22/30.785: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovení § 4 ods. 1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) a podľa § 5 
ods. 1 písm. e) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní 
iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o digitálnom 
vysielaní“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. a § 63 ods. 2 zákona 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na 
základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie č. TD/151 v správnom konaní č. 
1261/SKL/2015 zo dňa 19. 11. 2015 vedenom s účastníkmi konania: 
 
TV Karpaty, s.r.o.  
Bodona 777/30 
921 01 Piešťany 
 
Ing. Peter Karcol 
Tulipánová 11 
917 02 Trnava 
 
Miroslava Mališová  
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 (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok“) vydáva toto     
 

r o z h o d n u t i e:   
 
Rada na základe žiadosti spoločnosti TV Karpaty, s.r.o., Bodona 777/30, 921 01 Piešťany podľa 
ustanovenia § 28 ods. 7  zákona o digitálnom vysielaní 
 

udeľuje predchádzajúci súhlas 
 
s prevodom 50,00 % podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie č. TD/151  
spoločnosti TV Karpaty, s.r.o., Bodona 777/30, 921 01 Piešťany zo spoločníka – prevodcu pána Ing. 
Petra Karcola, Tulipánová 11, 917 02 Trnava, na nadobúdateľa – pani Miroslavu Mališovú, Nálepkova 
7556/42, 921 01 Piešťany, ktorá prevodom 50,00 % obchodného podielu z prevodcu na nadobúdateľa 
získa 50,00 % podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti TV Karpaty, s.r.o., 
Bodona 777/30, 921 01 Piešťany. 
  
Úloha č. 15-22/911: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom 
konania. 
T: 22. 1. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 31/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.vucke.sk 
Poskytovateľ: Košický samosprávny kraj 
Stanovisko č. 1280/AMS/2015 
 
Uznesenie č. 15-22/31.786: 
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa Košický samosprávny kraj doručené dňa 
6. 11. 2015 a opravené dňa 23. 11. 2015 o prevádzkovaní služby www.vucke.sk prevádzkovanej na 
internetovej stránke http://www.vucke.sk a odmieta ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 



Z. z. z dôvodu, že predmetná služba vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za ktorých je 
poskytovaná, nespĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a nespadá tak pod 
pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Úloha č. 15-22/912: 
Kancelária Rady upovedomí Košický samosprávny kraj o vybavení jeho oznámenia doručeného dňa 
6. 11. 2015 a zaevidovaného pod. č. 5032/2015/P, opraveného dňa 23. 11. 2015 podaním 
zaevidovaným pod č. 5274/2015/P. 
T: 4. 1. 2015                                Z: PgO 

 
K bodu 32/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.tvdita.webnode.sk 
Poskytovateľ: Občianske združenie ADEVYK 
Stanovisko č. 914/AMS/2015 
 
Uznesenie č. 15-22/32.787: 
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa Občianske združenie ADEVYK doručené dňa 
27. 8. 2015 o prevádzkovaní služby www.tvdita.webnode.sk prevádzkovanej na internetovej stránke  
http:// www.tvdita.webnode.sk a odmieta ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z. 
z dôvodu, že predmetná služba vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za ktorých je poskytovaná, 
nespĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a nespadá tak pod pôsobnosť 
zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Úloha č. 15-22/913: 
Kancelária Rady upovedomí Občianske združenie ADEVYK o vybavení jej oznámenia doručeného 
dňa 27. 8. 2015 a zaevidovaného pod. č. 3948/2015/P. 
T: 4. 1. 2016                              Z: PgO 
 
33/ Rôzne 
 
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 11. 2015 
 
Uznesenie č. 15-22/33.788: 
Rada berie na vedomie predložený materiál.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
V Bratislave dňa 22. 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. Peter Kolenič, PhD. 
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