
Zápisnica č. 01/2016  
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  

dňa 12. 1. 2016 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: Mgr. Martin Dorociak 
Overil: Mgr. Gabriela Rothmayerová 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda Rady, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 872/SKO/2015 zo dňa 25. 8. 2015 
Doplnenie: Správa č. 750/M/2015 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: 24-hodinový súvislý záznam/9.6.2015/tv Piešťany 
ÚK: TV Stream s.r.o.        číslo licencie: TD/108 
 
3/ SK č.: 929/SKO/2015 zo dňa 29. 9. 2015 
Doplnenie: Správa č. 837/M/2015 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: súvislý záznam od 18:00 hod do 21:00 
hod/24.6.2015/Humenská televízia (HNTV) 
ÚK: Humenská televízia s.r.o.       číslo licencie: T/94 
 
4/ SK č.: 864/SKO/2015 zo dňa 25. 8. 2015 
Doplnenie: Správa č. 558/SO/2015 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 18b ods. 1) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
program/deň/programová služba: Súdna sieň/9.7.2015/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
  
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1235/SO/2015      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 29.10.2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.           číslo licencie: T/41, TD/17 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1239/SO/2015      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 1.11.2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.          číslo licencie: T/41, TD/17 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1232/SO/2015     
(na vysielanie programu Rozprávková jazda zo dňa 07.11.2015)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1176/SO/2015      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 23. 10. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.          číslo licencie: T/41, TD/17 
 
 
 



9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1183/SO/2015     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 27. 10. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.          číslo licencie: T/41, TD/17 
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1170/SO/2015     
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 22. 10. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.          číslo licencie: TD/47 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1172/SO/2015     
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 23. 10. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.          číslo licencie: TD/47 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1178/SO/2015      
(na vysielanie programu Akčná výhra  zo dňa 24. 10. 2015)  
Vysielateľ:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie:  TD/47 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1169/SO/2015     
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 21. 10. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.          číslo licencie: TD/47 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1177/SO/2015      
(na vysielanie upútaviek na programy Ako delfín a Mongol-Džingischán zo dňa 24. 10. 2015)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
          
NEVEREJNÉ 
 
15/ 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 
ÚP: 10:00 hod. 
 
16/ SK č.: 1211/SKL/2015 zo dňa 29. 10. 2015 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.       
ÚP: 10:00 hod. 
 
17/ SK č.: 1298/SKL/2015 zo dňa 11. 12. 2015 
Žiadosť o registráciu retransmisie  
ÚK: FILLECK, s.r.o.  
 
18/ SK č.: 1319/SKL/2015 zo dňa 22. 12. 2015 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/177 
ÚK: BYTENERG spol. s r.o.      číslo registrácie: TKR/177 
 
19 /Rôzne 
 
 
 



Ústne pojednávanie: 
10:00 hod. 1210/SKL/2015 
  1211/SKL/2015 

  PHONOTEX spol. s r.o. 
 

********************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 0 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 16-01/1.001: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
K č.: 872/SKO/2015 zo dňa 25. 8. 2015 
Doplnenie: Správa č. 750/M/2015 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: 24-hodinový súvislý záznam/9.6.2015/tv Piešťany 
ÚK: TV Stream s.r.o.        číslo licencie: TD/108 
 
Uznesenie č. 16-01/2.002: 
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. 872/SKO/2015 TV Stream s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že nedodal Rade na jej vyžiadanie 24-hodinový súvislý záznam vysielania programovej služby tv 
Piešťany zo dňa 9. 6. 2015 do 15 dní od doručenia žiadosti Rady o poskytnutie týchto záznamov 
vysielania, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 



Fašiangová neprítomná 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-01/001: 
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: 12. 2. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 929/SKO/2015 zo dňa 29. 9. 2015 
Doplnenie: Správa č. 837/M/2015 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: súvislý záznam od 18:00 hod do 21:00 
hod/24.6.2015/Humenská televízia (HNTV) 
ÚK: Humenská televízia s.r.o.       číslo licencie: T/94 
 
Uznesenie č. 16-01/3.003: 
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. 
929/SKO/2015 Humenská televízia s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 



že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby Humenská televízia 
(HNTV) zo dňa 24. 6. 2015 v čase od 18:00 hod. do 21:00 hod. do 15 dní od doručenia žiadosti Rady 
o poskytnutie tohto záznamu vysielania, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 2 písm. a) 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***16,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-01/002: 
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: 12. 2. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK č.: 864/SKO/2015 zo dňa 25. 8. 2015 
Doplnenie: Správa č. 558/SO/2015 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 18b ods. 1) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
program/deň/programová služba: Súdna sieň/9.7.2015/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
  
Uznesenie č. 16-01/4.004: 
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. 864/SKO/2015 MAC TV s.r.o.  
 

p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú v § 18b ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 9. 7. 2015 v čase o cca 17:39 hod odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ 
program Súdna sieň, sprevádzaný skrytými titulkami nekorešpondujúcimi s dejom vysielaného 
programu z dôvodu, že  

- zvuková zložka a skryté titulky sa z časového hľadiska nezhodovali - boli zobrazené oneskorene, 
prípadne predbiehali dianie,  

- skryté titulky obsahovali nesprávne údaje,  
- skryté titulky obsahovali údaje, ktoré neboli prítomné vo zvukovej zložke,  
- skryté titulky neobsahovali údaje, ktoré boli prítomné vo zvukovej zložke,  
- skryté titulky neboli obsahovo zhodné so zvukovou zložkou – dávali iný podtón situácii,  

čím došlo k porušeniu povinnosti sprevádzať zreteľne označený program podľa § 18b ods. 1 zákona  
č. 308/2000 Z. z. skrytými titulkami, ktoré korešpondujú s dejom vysielaného programu,  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 

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

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

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



Úloha č. 16-01/003: 
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: 12. 2. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-01/004: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 22. 1. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1235/SO/2015      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 29.10.2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.           číslo licencie: T/41, TD/17 
  
Uznesenie č. 16-01/5.005: 
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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 29. 10. 2015 v čase o cca. 19:16 hod. v rámci programovej služby TV 
MARKÍZA odvysielal v programe Televízne noviny príspevok Kórejci stavajú načierno, čím mohlo 
dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-01/006: 
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: 26. 1. 2016  Z: PLO 
 
Úloha č. 16-01/007: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 22. 1. 2016  Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1239/SO/2015      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 1.11.2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.          číslo licencie: T/41, TD/17 
 
 
 



Uznesenie č. 16-01/6.006: 
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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 1. 11. 2015 v čase o cca. 19:14 hod. v rámci programovej služby TV 
MARKÍZA odvysielal v programe Televízne noviny príspevok Gorila po rokoch, čím mohlo dôjsť 
k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-01/008: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 22. 1. 2016                                Z: PgO 
 
Úloha č. 16-01/009: 
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: 26. 1. 2016 Z: PLO 
 
Úloha č. 16-01/010: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 22. 1. 2016 Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1232/SO/2015     
(na vysielanie programu Rozprávková jazda zo dňa 07.11.2015)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-01/7.007: 
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. 1232/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 zdržala sa 



Fašiangová neprítomná 
Holan   zdržal sa 
Kmec     za 
Kolenič  zdržal sa 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-01/011: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 1. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1176/SO/2015      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 23. 10. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.          číslo licencie: T/41, TD/17 
               
Uznesenie č. 16-01/8.008: 
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. 1176/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-01/012: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 1. 2016                                         Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1183/SO/2015     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 27. 10. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.          číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-01/9.009: 
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. 1183/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 



spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-01/013: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 1. 2016                                       Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1170/SO/2015     
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 22. 10. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.          číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie v bode č. 13.  
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1172/SO/2015     
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 23. 10. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.          číslo licencie: TD/47 
  
Uznesenie v bode č. 13.  
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1178/SO/2015      
(na vysielanie programu Akčná výhra  zo dňa 24. 10. 2015)  
Vysielateľ:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie:  TD/47 
  
Uznesenie v bode č. 13.  
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1169/SO/2015     
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 21. 10. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.          číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 16-01/13.010: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi 



MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona  
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že: 

− dňa 21. 10. 2015 v čase o cca 07:29 hod. v rámci programovej služby DAJTO odvysielal 
program Akčná výhra,  

− dňa 22. 10. 2015 v čase o cca 07:29 hod. v rámci programovej služby DAJTO odvysielal 
program Akčná výhra,  

− dňa 23. 10. 2015 v čase o cca 07:25 hod. v rámci programovej služby DAJTO odvysielal 
program Akčná výhra, 

− dňa 24. 10. 2015 v čase o cca 07:29 hod. v rámci programovej služby DAJTO odvysielal 
program Akčná výhra,  

v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť, aby vysielaný telenákup bol čestný a slušný. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-01/014: 
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: 26. 1. 2016  Z: PLO 
 
Úloha č. 16-01/015: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 22. 1. 2016  Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1177/SO/2015      
(na vysielanie upútaviek na programy Ako delfín a Mongol-Džingischán zo dňa 24. 10. 2015)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 16-01/14.011:  
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. 1177/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa RTVS, vysielateľ na základe 
zákona, a uznala sťažnosť vo vzťahu k upútavke na program Ako delfín odvysielanej dňa 24. 10. 2015 
o cca 18:30:32 hod. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová neprítomná 



Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 16-01/14.012:  
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 RTVS, vysielateľ na 
základe zákona, vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
dňa 24. 10. 2015 o cca 18:32:08 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby Jednotka 
upútavku na program Mongol – Džingischán, ktorá mohla obsahovať výňatky z programu, na ktorý 
upútava, znázorňujúce scény násilia.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-01/016: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 26. 1. 2016                    Z: PLO 
                        
Úloha č. 16-01/017: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti a začatie správneho 
konania. 
T: 22. 1. 2016                                Z: PgO 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 15/ 
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 
ÚP: 10:00 hod. 
 
Uznesenie č. 16-01/15.013:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“),  zákona č. 
220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov, v správnom konaní č. 1210/SKL/2015 zo dňa 29.10.2015, posúdila žiadosť 
o odňatie licencie na televízne vysielanie č. TD/10 účastníka konania: 



 
 
 
PHONOTEX spol.  s r.o. 
Bojnická 16/A 
831 04 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

odníma 
 
licenciu na digitálne televízne vysielanie č. TD/10 účastníkovi konania, spoločnosti PHONOTEX spol.  
s r.o.  Bratislava,  z dôvodu, že o to  držiteľ licencie dňa 29.10.2015 písomne požiadal. 
 
Úloha č. 16-01/018: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1210/SKL/2015  písomné znenie rozhodnutia a zašle 
ho účastníkovi konania  
T: 12. 2. 2016                               Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 1211/SKL/2015 zo dňa 29. 10. 2015 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.       
ÚP: 10:00 hod. 
 
Uznesenie č. 16-01/16.014:  
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. 1211/SKL/2015 zo dňa 
29.10.2015, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade 
účastníkom konania:  
 
PHONOTEX spol. s r.o. 
Bojnická 16/A 
831 04 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 

 
u d e ľ u j e  

 
spoločnosti  PHONOTEX spol. s r.o. 

 
l i c e n c i u  č .  T D / 1 6 3  

 
na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 



I. 
1. Druh licencie: celoplošné  digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
      2.   Názov programovej služby: TV8  
      3.   Jazyk vysielania: slovenský  
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín/denne 7 dní v kalendárnom týždni 
      5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou (podľa podania účastníka konania č. 4943/2015 zo dňa 29.10.2015 a 5328 zo dňa 
27.11.2015): 

a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 100 % 
Programy –min. 0 % ( z toho preberaný program-0%) 
Programy (100%):  
Spravodajstvo – 0 % 
Publicistika:  

1. politická 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 – 0 % 
 

6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom 
vo verejnom záujme: 0 % (monotypové doplnkové vysielanie zamerané na vysielanie zábavných hier)  
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD, CD 
8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: podľa 
ustanovenia § 23 zákona č. 308/2000 Z. z.:0% (nevzťahuje sa - nezapočítava sa vysielací čas venovaný 
doplnkovému vysielaniu zameranému na vysielanie zábavných hier) 
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% (nevzťahuje sa - nezapočítava sa vysielací čas venovaný doplnkovému vysielaniu 
zameranému na vysielanie zábavných hier) 
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 
 

II. 
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: 10656/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 20.10.2015, číslo dožiadania: el-204599/2015/B 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 10656/B, oddiel: 
Sro, zo dňa 20.10.2015, číslo dožiadania: el-204599/2015/B 
 
 
 



III. 
Údaje o doložke: 
 Doložka iného verejného prenosu: 
1.  a) spôsob verejného prenosu: satelitom v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu 

(DVB-S) 
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: teletext, 
multimodálny prístup, interaktívny prístup 

 
2.  a) spôsob verejného prenosu: KDS v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu (DVB-

C) 
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: teletext, 
multimodálny prístup, interaktívny prístup. 

 
3.  a) spôsob verejného prenosu: prenos v príslušnom štandarde digitálneho mobilného príjmu (DVB-

H a jeho varianty) 
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: teletext, 
multimodálny prístup, interaktívny prístup. 

 
4. a) spôsob verejného prenosu: IPTV- prenos signálu  v príslušnom štandarde digitálneho 

televízneho príjmu  
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: teletext,  
multimodálny prístup, interaktívny prístup 

 
5.  a) spôsob verejného prenosu: mikrovlnnými systémami ( vrátane MMDS)  v príslušnom štandarde 

digitálneho  príjmu  
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: teletext, 
multimodálny prístup, interaktívny prístup 
 

6.  a) spôsob verejného prenosu: digitálny prenos v elektronických komunikačných sieťach ( 3G siete 
mobilných operátorov) 
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: teletext, 
multimodálny prístup, interaktívny prístup 

 
7. a)  spôsob verejného prenosu: analógový prenos signálu v KDS 

b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: teletext, 
multimodálny prístup, interaktívny prístup 
 
Doložka doplnkových obsahových služieb: 

1. a) Názov doplnkovej obsahovej služby: TV8text 
b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: teletext 

 
2. a) Názov doplnkovej obsahovej služby: TV8epg 

b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: interaktívny prístup 
 

3. a) Názov doplnkovej obsahovej služby: TV8plus 
b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: multimodálny prístup 

 
Úloha č. 16-01/019: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1211/SKL/2015 a zašle ho účastníkovi 
konania, spoločnosti PHONOTEX spol. s r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 12. 2. 2016                               Z: PLO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 1298/SKL/2015 zo dňa 11. 12. 2015 
Žiadosť o registráciu retransmisie  



ÚK: FILLECK, s.r.o.  
 
Uznesenie č. 16-01/17.015:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len „Rada“ ) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000  Z. z. 
o telekomunikáciách ( ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z“ ) postupom podľa § 71 citovaného zákona 
v správnom konaní č. 1298/SKL/2015  zo dňa 11.12.2015, posúdila žiadosť o registráciu retransmisie,  
doručenú účastníkom konania: 
 
FILLECK, s.r.o. 
Jánošíkova 12a 
986 01 Fiľakovo 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie v súlade s § 46 a nasled. zák. č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní a  podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z. z.,   vydáva  
  

rozhodnutie  o registrácii  retransmisie  č. TKR/356 
 
za nasledovných podmienok : 
1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: 

Retransmisia je poskytovaná prostredníctvom: IPTV 
   Hlavná stanica IPTV: 1. Mája 11, Fiľakovo 

 
2. Územný rozsah retransmisie: Slovenská republika 
   
3. Počet  prípojok: 100 
 
4. Ponuka programových služieb:  
televízne programové služby: 
základný súbor: Jednotka, Dvojka, JOJ, JOJ PLUS, WAU, TV MARKÍZA, 

DOMA, Discovery Channel, Animal Planet, TLC, Discovery 
Science, Invertigation Discovery Xtra, Discovery World, 
Eurosport 1, Eurosport 2. 

 
Úloha č. 16-01/020: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o registrácii retransmisie v  SK č. 1298/SKL/2015, zašle ho  účastníkovi 
konania, spoločnosti  FILLECK, s.r.o.  a vyzve  ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 12. 2. 2016                               Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 1319/SKL/2015 zo dňa 22. 12. 2015 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/177 
ÚK: BYTENERG spol. s r.o.      číslo registrácie: TKR/177 
 
Uznesenie č. 16-01/18.016: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 
1319/SKL/2015 zo dňa 22.12.2015, posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/177 
účastníka konania: 

 
BYTENERG spol. s r.o. 
Kpt. Nálepku 930 



068 01 Medzilaborce 
 
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 § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

z r u š u j e 
registráciu retransmisie č. TKR/177  

 
udelenú prevádzkovateľovi retransmisie, spoločnosti: BYTENERG spol. s r.o., Medzilaborce, 
z dôvodu, že o to prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným Rade dňa 22.12.2015 písomne  
požiadal.  
 
Úloha č. 16-01/021: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zrušení registrácie č. TKR/177 a zašle ho účastníkovi konania (Bytenerg 
spol. s r.o.).  
T: 12. 2. 2016                    Z: PLO 

 
 
 
 
V Bratislave dňa 12. 1. 2015 
 
 
                       prof. Miloš Mistrík 
                    predseda 
       Rady pre vysielanie a retransmisiu         
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Mgr. Martin Dorociak 
Overil: Mgr. Gabriela Rothmayerová 
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