
Zápisnica č. 03/2016  
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  
dňa 9. 2. 2016 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Ing. Peter Alakša 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda Rady, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 859/SKL/2015 zo dňa 25. 8. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: ISPER, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/291 
 
3/ SK č.: 861/SKL/2015 zo dňa 25. 8. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Slovak Telekom, a.s.       číslo registrácie: TKR/255 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1263/SO/2015     
(na vysielanie programu iQvíz zo dňa 10. 10. 2015)  
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s r. o.     číslo licencie: TD/10 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1265/SO/2015     
(na vysielanie programu iQvíz zo dňa 13. 10. 2015)  
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s r. o.     číslo licencie: TD/10 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1266/SO/2015     
(na vysielanie programu iQvíz zo dňa 14. 10. 2015)  
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s r. o.     číslo licencie: TD/10 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1254/SO/2015      
(na vysielanie programu Smotánka zo dňa 14.11.2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.          číslo licencie: T/41, TD/17 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1282/SO/2015      
(na vysielanie programu Smotánka zo dňa 28.11.2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.          číslo licencie: T/41, TD/17 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1264/SO/2015     
(na vysielanie zo dňa 20. a 21. 10. 2015 )  
Vysielateľ: Slovak Sport, s. r. o.      číslo licencie: TD/96 
 
 



10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1262/SO/2015      
(na vysielanie programu Nepriateľ pod ochranou zo dňa 21. 11. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6/SO/2016      
(na vysielanie zo dňa 8. 10. 2015)  
Vysielateľ: City TV, s.r.o.         číslo licencie: TD/143 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1253/SO/2015      
(na vysielanie programu Černí baroni zo dňa 17. 11. 2015/hlasitosť reklamy)  
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.                 číslo licencie: T/219, TD/16 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1281/SO/2015      
(na vysielanie programu Kosti zo dňa 1. 12. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.                číslo licencie: T/219, TD/16 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1270/SO/2015 
(na vysielanie programu Farma zo dňa 24. 11. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.          číslo licencie: T/41, TD/17 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 1285/SO/2015; 1290/SO/2015; 1292/SO/2015; 1295/SO/2015; 1296/SO/2015 
(na vysielanie komunikátu Clavin z dní 2., 3., 4., 5., 6. 12. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41, TD/17, TD7 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1243/SO/2015      
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 8. 11. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.                 číslo licencie: T/39, TD/15 
 
17/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2015 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
18/ SK č.: 1299/SKO/2015 zo dňa 8. 12. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 1042/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program /deň/programová služba: vysielanie Rádia LIPTOV /12.9.2015/Rádio LIPTOV 
ÚK: L-MEDIA s. r. o.       číslo licencie: R/107 
      
19/ SK č.: 868/SKO/2015 zo dňa 25. 8. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 561/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) a § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Šokujúca zmena/7.6.2015/WAU 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/109 
 
 



20/ SK č.: 925/SKO/2015 zo dňa 29. 9. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 725/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Kuriér 3/11.7.2015/TV MARKÍZA  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
21/ SK č.: 890/SKO/2015 zo dňa 8. 9. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 728/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Nočná show Európy 2/9.7.2015/Európa 2 
ÚK: EUROPA  2, a.s.       číslo licencie: R/105 
 
22/ SK č.: 1111/SKO/2015 zo dňa 13. 10. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 879/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/reklamy/deň/programová služba: 38 – Filmová pocta hokejovej legende /7.9 
2015 od 21:00:00 hod. do 21:59:59 hod./ DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
           
NEVEREJNÉ 
 
23/ SK č.: 1267/SKL/2015 zo dňa 23. 11. 2015 
Žiadosť o zmenu licencie na  televízne vysielanie 
ÚK: Západoslovenská televízia s.r.o.      číslo licencie: TD/150 
 
24/ SK č.: 1273/SKL/2015 zo dňa 27. 11. 2015 
Žiadosť o udelenie  licencie na  televízne vysielanie 
ÚK: Západoslovenská televízia s.r.o.       
 
25/ SK č.: 4/SKL/2016 zo dňa 31. 12. 2015 
Žiadosť o zmenu licencií na  televízne vysielanie 
ÚK: Televízia Turiec, s.r.o.     číslo licencie: T/73, TD/132 
 
26/ SK č.: 24/SKL/2016 zo dňa 13. 1. 2016 
Žiadosť o udelenie  registrácie retransmisie 
ÚK: O2 Slovakia, s.r.o.       
 
27/ SK č.: 22/SKL/2016 zo dňa 14. 1. 2016 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/316 
ÚK: I. HEIZER-MINI SERVIS, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/316 
 
28/ SK č.: 39/SKL/2016 zo dňa 20. 1. 2016 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/91 
ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o.     číslo registrácie: TKR/91 
 
29/ SK č.: 48/SKL/2016 zo dňa 25. 1. 2016 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/337 
ÚK: BDTS s.r.o.      číslo registrácie: TKR/337 
 
 
 



30/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby Live :O  
Poskytovateľ: RTVS  
Stanovisko č. 1308/ITV/2015 
 
31/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby MyPrime  
Poskytovateľ: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 
Stanovisko č. 30/AMS/2016 
 
32/ Rôzne 
 
 

********************* 
 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 64 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 16-03/1.054: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 859/SKL/2015 zo dňa 25. 8. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: ISPER, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/291 
  
Uznesenie č. 16-03/2.055: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 859/SKL/2015 
prevádzkovateľ retransmisie č. TKR/291 spoločnosť ISPER, s.r.o.,  

 
p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
 
že v čase vykonania merania ponuky programových služieb dňa 30. 7. 2015 poskytoval retransmisiu 
programových služieb ČT1, ČT2, ČT24 bez súhlasu pôvodného vysielateľa, 
 



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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

za čo mu ukladá 
 

podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 1 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 200,- €, slovom dvesto eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***15,KS6548. 
 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté.     
 
Úloha č. 16-03/065: 
Kancelária Rady podľa § 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:  9. 3. 2016                             Z: PLO 
 
Úloha č. 16-03/066: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T:  19. 2. 2016                                             Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 861/SKL/2015 zo dňa 25. 8. 2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Slovak Telekom, a.s.       číslo registrácie: TKR/255 
 
Uznesenie č. 16-03/3.056: 
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. 861/SKL/2015 
vedené voči spoločnosti Slovak Telekom, a.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   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-03/067: 
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: 23. 2. 2016                  Z: PLO 
 
Úloha č. 16-03/068: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok správneho konania.  
T: 19. 2. 2016                  Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1263/SO/2015     
(na vysielanie programu iQvíz zo dňa 10. 10. 2015)  
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s r. o.     číslo licencie: TD/10 
  
Uznesenie č. 16-03/4.057: 
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. 1263/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV8 vysielateľa PHONOTEX spol. s r.o. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 



Úloha č. 16-03/069: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti a upovedomí ho o postúpení 
jeho podnetu Okresnej prokuratúre Bratislava III a Slovenskej obchodnej inšpekcii. 
T: 19. 2. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1265/SO/2015     
(na vysielanie programu iQvíz zo dňa 13. 10. 2015)  
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s r. o.     číslo licencie: TD/10 
  
Uznesenie č. 16-03/5.058: 
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. 1265/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV8 vysielateľa PHONOTEX spol. s r.o. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-03/070: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti a upovedomí ho o postúpení 
jeho podnetu Okresnej prokuratúre Bratislava III a Slovenskej obchodnej inšpekcii. 
T: 19. 2. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1266/SO/2015     
(na vysielanie programu iQvíz zo dňa 14. 10. 2015)  
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s r. o.     číslo licencie: TD/10 
 
Uznesenie č. 16-03/6.059: 
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. 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 
TV8 zo dňa 14. 10. 2015 v čase od 21:30 hod. do 02:30 hod. (15. 10. 2015) 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 



Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-03/071: 
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: 23. 2. 2016 Z: PLO 
 
Uznesenie č. 16-03/6.060: 
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 § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1266/SO/2015, 
smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV8, vysielateľa PHONOTEX, spol. s r.o. 
a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z.  
za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-03/072: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 19. 2. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1254/SO/2015      
(na vysielanie programu Smotánka zo dňa 14.11.2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.          číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-03/7.061: 
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. 1254/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 

 
 



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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté.  
 
Úloha č. 16-03/073: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 2. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1282/SO/2015      
(na vysielanie programu Smotánka zo dňa 28.11.2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.          číslo licencie: T/41, TD/17 
               
Uznesenie č. 16-03/8.062: 
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. 1282/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-03/074: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 2. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1264/SO/2015     
(na vysielanie zo dňa 20. a 21. 10. 2015 )  
Vysielateľ: Slovak Sport, s. r. o.      číslo licencie: TD/96 
 
 
 



Uznesenie č. 16-03/9.063: 
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. 1264/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Slovak Sport.TV vysielateľa Slovak Sport, s.r.o. 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-03/075: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 2. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1262/SO/2015      
(na vysielanie programu Nepriateľ pod ochranou zo dňa 21. 11. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-03/10.064: 
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. 1262/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.      
 
Úloha č. 16-03/076: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 2. 2016                                Z: PgO 
 



K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6/SO/2016      
(na vysielanie zo dňa 8. 10. 2015)  
Vysielateľ: City TV, s.r.o.         číslo licencie: TD/143 
  
Uznesenie č. 16-03/9.065: 
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. 6/SO/2016, smerujúcu voči 
vysielaniu televíznej programovej služby TV BRATISLAVA, vysielateľa City TV, s.r.o. a uznala 
uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-03/077: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 19. 2. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1253/SO/2015      
(na vysielanie programu Černí baroni zo dňa 17. 11. 2015/hlasitosť reklamy)  
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.                 číslo licencie: T/219, TD/16 
  
Uznesenie č. 16-03/9.066: 
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. 1253/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 



Úloha č. 16-03/078: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 2. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1281/SO/2015      
(na vysielanie programu Kosti zo dňa 1. 12. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.                číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 16-03/13.067: 
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. 1281/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o. 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   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-03/079: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 2. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1270/SO/2015 
(na vysielanie programu Farma zo dňa 24. 11. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.          číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-03/14.068:  
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. 1270/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 



Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-03/080: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 2. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 1285/SO/2015; 1290/SO/2015; 1292/SO/2015; 1295/SO/2015; 1296/SO/2015 
(na vysielanie komunikátu Clavin z dní 2., 3., 4., 5., 6. 12. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41, TD/17, TD7 
 
Uznesenie č. 16-03/15.069:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že  
- dňa 2. 12. 2015 v rámci programovej služby TV MARKÍZA v časoch o cca 20:05 hod. a 20:17 hod 

odvysielal komunikát označujúci za sponzora Clavin,  
- dňa 3. 12. 2015 v rámci programovej služby TV DOMA v časoch o cca 20:38 hod, 20:39 hod. 20:47 

hod, 20:56 hod., 21:10 hod a 21:39 hod. odvysielal komunikát označujúci za sponzora Clavin,  
- dňa 4. 12. 2015 v rámci programovej služby TV MARKÍZA v časoch o cca 20:05 hod. a 20:17 hod 

odvysielal komunikát označujúci za sponzora Clavin,  
- dňa 5. 12. 2015 v rámci programovej služby TV MARKÍZA v časoch o cca 20:04 hod. a 20:14 hod 

odvysielal komunikát označujúci za sponzora Clavin,  
- dňa 6. 12. 2015 v rámci programovej služby TV MARKÍZA v časoch o cca 20:04 hod. a 20:11 hod. 

odvysielal komunikát označujúci za sponzora Clavin,  
ktoré mohli naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., čím mohlo dôjsť 
k porušeniu povinnosti zabezpečiť aby vysielanie reklamy 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   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-03/081: 
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: 9. 3. 2016 Z: PLO 
 



Uznesenie č. 16-03/15.070: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 1285/SO/2015, 
1290/SO/2015, 1292/SO/2015, 1295/SO/2015, 1296/SO/2015 smerujúce voči vysielaniu televíznej 
programovej služby TV MARKÍZA a voči vysielaniu televíznej programovej služby TV DOMA 
vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-03/082: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 19. 2. 2016                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 16-03/15.091: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že  
- dňa 3. 12. 2015 v rámci programovej služby TV DOMA v časoch o cca 20:39 hod. (2x) a 21:39 hod 

(2x) odvysielal komunikát označujúci za sponzora Tantum Verde,  
- dňa 5. 12. 2015 v rámci programovej služby TV MARKÍZA v čase o cca 20:28 hod. odvysielal 

komunikát označujúci za sponzora Tantum Verde,  
- dňa 6. 12. 2015 v rámci programovej služby TV MARKÍZA v časoch o cca 20:22 hod. a 20:26 hod.  

odvysielal komunikát označujúci za sponzora Tantum Verde,  
ktoré mohli naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., čím mohlo dôjsť 
k porušeniu povinnosti zabezpečiť aby vysielanie reklamy bolo rozoznateľné a zreteľne oddelené od 
iných častí programovej služby tak, aby nebolo zameniteľné s inými zložkami programovej služby. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 



Úloha č. 16-03/083: 
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: 23. 2. 2016                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 16-03/15.092: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 3. 12. 2015 v rámci programovej služby TV DOMA v čase o cca 20:39 hod. odvysielal 
komunikát označujúci za sponzora Zľavomat, ktorý mohol naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z., čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť aby vysielanie reklamy 
bolo rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby nebolo zameniteľné 
s inými zložkami programovej služby. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-03/084: 
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: 23. 2. 2016 Z: PLO 
 
Uznesenie č. 16-03/15.093: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že  
- dňa 5. 12. 2015 v rámci programovej služby TV MARKÍZA v čase o cca 20:28 hod. odvysielal 

komunikát označujúci za sponzora Ocutein Brillant,  
- dňa 6. 12. 2015 v rámci programovej služby TV MARKÍZA v časoch o cca 20:22 hod. a 20:26 hod.  

odvysielal komunikát označujúci za sponzora Ocutein Brillant, 
ktoré mohli naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., čím mohlo dôjsť 
k porušeniu povinnosti zabezpečiť aby vysielanie reklamy bolo rozoznateľné a zreteľne oddelené od 
iných častí programovej služby tak, aby nebolo zameniteľné s inými zložkami programovej služby. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  proti 
Abrahám za 
Alakša  za 



Danielová za 
Fašiangová zdržala sa 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-03/085: 
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: 23. 2. 2016                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 16-03/15.094: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 6. 12. 2015 v čase o cca 20:20 hod. v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
odvysielal upútavku na program Chart Show, čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť aby 
vysielanie reklamy bolo rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby 
nebolo zameniteľné s inými zložkami programovej služby. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-03/086: 
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: 23. 2. 2016  Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1243/SO/2015      
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 8. 11. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.                 číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-03/16.071:  
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. 1243/SO/2015 smerujúcu 



voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-03/087: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 2. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2015 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 16-03/17.033:  
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. 
štvrťrok 2015. 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 1299/SKO/2015 zo dňa 8. 12. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 1042/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program /deň/programová služba: vysielanie Rádia LIPTOV /12.9.2015/Rádio LIPTOV 
ÚK: L-MEDIA s. r. o.       číslo licencie: R/107 
 
Uznesenie č. 16-03/18.072: 
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. rozhodla, že účastník správneho konania č. 
1299/SKO/2015 spoločnosť L-MEDIA s. r. o., držiteľ licencie č. R/107 



p o r u š i l 
 

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

tým, 
 

že v rámci vysielania rozhlasovej programovej služby Rádio LIPTOV dňa 12. 9. 2015: 
- v čase o cca 09:30 hod., o cca 10:00 hod., o cca 11:00 hod., o cca 12:00 hod. a o cca 13:00 

hod. neodvysielal spravodajstvo,  
- v čase od cca 17:00 hod. do 18:00 hod. neodvysielal program Región týždeň a  
- v čase od cca 22:00 hod. do 00:00 hod. neodvysielal program Snívajte s nami,  

čím došlo k vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio LIPTOV v rozpore s udelenou 
licenciou, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-03/088: 
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: 9. 3. 2016                 Z: PLO 
 
Úloha č. 16-03/089: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 2. 2016                  Z: PgO 
 
 



K bodu 19/ 
SK č.: 868/SKO/2015 zo dňa 25. 8. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 561/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) a § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Šokujúca zmena/7.6.2015/WAU 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/109 
 
Uznesenie č. 16-03/19.073: 
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.  
868/SKO/2015 MAC TV, s.r.o. 
 

I. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

že dňa 7. 6. 2015 v čase o cca 18:56 hod. v rámci televíznej programovej služby WAU odvysielal 
program Šokujúca zmena, ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahol do ľudskej 
dôstojnosti účinkujúcej Elaine, a to najmä odvysielaním záberov explicitne zobrazujúcich gyneko-
logické vyšetrenie, vrátane močovej inkontinencie i operácie vagíny v programe opakovane detailne 
zobrazenej účinkujúcej Elaine,  
 

II. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 
 

že dňa 7. 6. 2015 v čase o cca 18:56 hod. v rámci televíznej programovej služby WAU odvysielal 
program Šokujúca zmena, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý 
obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „zobrazenie krvi a telesných znetvorení, ktoré nie 
sú svojou povahou bežné“, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania 
podmieňuje jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník 
konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých divákov do 12 
rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-3, 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. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 8 000,- €, slovom osemtisíc 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  zdržal sa 
Abrahám zdržal sa 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-03/090: 
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: 9. 3. 2016                               Z: PLO 
 
Úloha č. 16-03/091: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 2. 2016                                           Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 925/SKO/2015 zo dňa 29.9. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 725/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Kuriér 3/11.7.2015/TV MARKÍZA  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-03/20.074: 
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. 925/SKO/2015 
vedené proti vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 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   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-03/092: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 9. 3. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-03/093: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 19. 2. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 890/SKO/2015 zo dňa 8. 9. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 728/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Nočná show Európy 2/9.7.2015/Europa 2 
ÚK: EUROPA  2, a.s.       číslo licencie: R/105 
 
Uznesenie č. 16-03/21.075: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 890/SKO/2015 

 
p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
 
že dňa 9. 7. 2015 o cca 20:00 hod odvysielal na rozhlasovej programovej službe Europa 2 program 
Nočná show Europy 2, ktorý obsahoval kritériá nevhodnosti a neprístupnosti pre vekovú skupinu 
maloletých do 18 rokov podľa § 2 ods. 1 písm. a) a c) Jednotného systému označovania – „obscénne 
vyjadrovanie“ a „sexuálne prejavy prezentované alebo spracované v texte“, čím nezabezpečil časové 
zaradenie tohto programu v súlade s podmienkami ustanovenými v § 4 ods. 1 Jednotného systému 
označovania, 
 
Hlasovanie: 

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



Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 

sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 500,- €, slovom päťsto 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 za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-03/094: 
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: 9. 3. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-03/095: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 2. 2016                    Z: PgO 

 
K bodu 22/ 
SK č.: 1111/SKO/2015 zo dňa 13. 10. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 879/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/reklamy/deň/programová služba: 38 – Filmová pocta hokejovej legende /7.9 
2015 od 21:00:00 hod. do 21:59:59 hod./ DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 16-03/22.076: 
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. 1111/SKO/2015 
vedené voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 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  zdržal sa 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté.  
 
Úloha č. 16-03/096: 
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: 23. 2. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-03/097: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 2. 2016                    Z: PgO 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 1267/SKL/2015 zo dňa 23. 11. 2015 
Žiadosť o zmenu licencie na  televízne vysielanie 
ÚK: Západoslovenská televízia s.r.o.      číslo licencie: TD/150 
 
Uznesenie č. 16-03/23.077: 
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. 1267/SKL/2015 zo dňa 
23.11.2015, podľa zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o zmenu licencie 
č. TD/150 na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania 
(ďalej aj „ÚK“): 
 
Západoslovenská televízia s.r.o.  
Vlčkova 7158/37 
811 04 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 
licenciu č. TD/150 na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby nasledovne:  
Článok I., bod 5. – 6.  sa mení a znie: 



„5. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 
v podaní, doručenom Rade dňa 23.11.2015 (5266/P) a 19.1.2016 ( 225/P): 
a)  Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 20 % 
2. Programy: min. 80 % ( z toho preberaný program 0%) 

b)  Programové typy (100%)  
Spravodajstvo – 38,9% 
Publicistika:  

1) polit. publicistika – 0%  
2) ostatná publicistika – 22,20%  

Dokumentárne programy – 25%  
Dramatické programy –  0%  
Zábavné programy –   0%  
Hudobné programy –  13,90 %  
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: min.: 38,90%  

   
Úloha č. 16-03/098: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 1267/SKL/2015, zašle ho 
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 9. 3. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 1273/SKL/2015 zo dňa 27. 11. 2015 
Žiadosť o udelenie  licencie na  televízne vysielanie 
ÚK: Západoslovenská televízia s.r.o.   
 
Uznesenie č. 16-03/24.078: 
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. 1273/SKL/2015 začatom dňa 27. 
11. 2015, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade 
účastníkom konania:  
 
Západoslovenská televízia s.r.o. 
Vlčkova 7158/37 
811 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  s p o l o č n o s t i  
 

Západoslovenská televízia s.r.o. 
 



l i c e n c i u  č .  T D /  
 

na regionálne 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 Premium 
3. Jazyk vysielania: slovenský 
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: denne v časovom rozsahu 24 .00 – 06.00 hod. 
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou: 

a) Programová služba (100 %) 
    1. Doplnkové vysielanie:      max. 100 % 
    2. Programy:                         min. 0 % (z toho preberaný program – 0%) 
b) Programy (100 %)  
    1. Spravodajstvo                    0 % 
    2. Publicistika: a) politická:   0 %      
                             b) ostatná:     0 %    
    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: 0% 
 
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: nevzťahuje sa 
 
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: nevzťahuje sa 
 
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.) 
 

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: 100059/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 24. 11. 2015 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 100059/B, oddiel: 
Sro, zo dňa 24. 11. 2015 



III. 
 

 Doložky doplnkových obsahových služieb: 
-  
 
Zahraničná doložka 
- 

Doložky iného verejného prenosu: 
1. a) spôsob verejného prenosu: KDS v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu   

(DVB-C) 
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 

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

b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 
 
3. a) spôsob verejného prenosu: digitálny prenos signálu v MMDS 

b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 
 
4. a) spôsob verejného prenosu: analógový prenos v MMDS 

b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 
 

5. a) spôsob verejného prenosu: DVB-H 
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 

 
Úloha č. 16-03/099: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1273/SKL/2015 a zašle ho účastníkovi 
konania, spoločnosti Západoslovenská televízia s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 9. 3. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 4/SKL/2016 zo dňa 31. 12. 2015 
Žiadosť o zmenu licencií na  televízne vysielanie 
ÚK: Televízia Turiec, s.r.o.     číslo licencie: T/73, TD/132 
 
Uznesenie č. 16-03/25.079: 
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. 4/SKL/2016 zo dňa 31. 12. 2015 posúdila 
oznámenie o zmene právnych skutočností držiteľa licencie č. T/73 a licencie č. TD/132 účastníka 
konania: 
 
Televízia Turiec, s.r.o. 
Moskovská 1  
036 01 Martin 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 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/73 na vysielanie televíznej programovej služby Televízia Turiec (TVT) 



v článku II. nasledovne: 
 
„Právne skutočnosti: 
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 3223/L, oddiel: 
Sro, zo dňa 30. 12. 2015 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa 
výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 3223/L, oddiel: Sro, zo dňa 
30. 12. 2015“ 
 

II. Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7  zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 
mení licenciu č. TD/132 na vysielanie digitálnej televíznej programovej služby Televízia Turiec 

(TVT) 
 

v článku II. nasledovne: 
 
„Právne skutočnosti: 
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 3223/L, oddiel: 
Sro, zo dňa 30. 12. 2015 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa 
výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 3223/L, oddiel: Sro, zo dňa 
30. 12. 2015“ 
 
Úloha č. 16-03/100: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 4/SKL/2016 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania, Televízia Turiec, s.r.o. 
T: 9. 3. 2016                                                                                                                                  Z: PLO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 24/SKL/2016 zo dňa 13.1.2016 
Žiadosť o udelenie  registrácie retransmisie 
ÚK: O2 Slovakia, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 16-03/26.080: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 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 správnom konaní č. 24/SKL/2016 zo dňa 13. 1. 2016, 
podľa ustanovenia § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii posúdila žiadosť o udelenie 
registrácie retransmisie, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“): 
 
O2 Slovakia, s.r.o. 
Einsteinova 24 
851 01 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 59  zákona č. 308/2000 Z. z. 
  



vydáva rozhodnutie o registrácii retransmisie  č. TKR/357 
 
za nasledovných podmienok: 
 
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: 

- hlavná stanica: Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Česká republika 
- retransmisia je vykonávaná prostredníctvom GSM, UMTS, LTE, IPTV, internet 

   
2. Územný rozsah retransmisie: Slovenská republika 
 
3. Počet  prípojok: 1 000 
                  
4. Ponuka programových služieb: 
televízne programové služby: 
základný súbor: Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, JOJ, 

JOJ PLUS, JOJ CINEMA, WAU, RiK, TA3, SPORT 1, 
SPORT 2, Eurosport 1, Eurosport 2, Nova Sport, MINIMAX, 
JIM JAM, Discovery Channel, Filmbox, Film Europe, AMC 
Channel 

 
Úloha č. 16-03/101: 
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, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 9. 3. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 22/SKL/2016 zo dňa 14. 1. 2016 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/316 
ÚK: I. HEIZER-MINI SERVIS, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/316 
 
Uznesenie č. 16-03/27.081: 
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. 22/SKL/2016zo dňa 14.1.2016, posúdila 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/316 z dôvodu zmeny územného rozsahu, počtu 
pripojených účastníkov a zmeny ponuky programových služieb  účastníka konania  

 
I.HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o.  
930 13 Horné Mýto 110 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/316  nasledovne: 
 

1.  Časť 2. Územný rozsah retransmisie: vypúšťa sa: „Veľký Meder“ a bod 2 znie:  
„2. Územný rozsah retransmisie: Horné Mýto, Trhová Hradská, Ohrady, Veľké Dvorníky, Blažov, 

Dunajský Klátov, Jahodná, Dolné Saliby, Rohovce“   



2. Časť 3. Počet  prípojok sa mení a znie: 
„3. Počet  prípojok:  

3.1 Horné Mýto:    1150 
3.2 Dolné Saliby:        50 
3.4 Rohovce.         20 

         Spolu:      1220“     
    
„3. Ponuka programových služieb:  vypúšťa sa podbod „4.4 KDS Veľký Meder“ a bod 4. 

Ponuka programových služieb znie: 
 4.1 KDS Horné Mýto s dosahom pokrytia: Trhová Hradská, Ohrady,  Blažov, Veľké Dvorníky, 

Dunajský Klátov, Jahodná 
 
Televízne programové služby:  Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, 

MINIMAX,  DISCOVERY CHANNEL, FILM+, SPORT 
1,  MGM, TV PAPRIKA, The Fishing and Hunting 
Channel, TV LUX, JOJ PLUS, SPEKTRUM,  
MUZSIKA TV, Private Spice, Universal Networks, 
Viasat 3, Eurosport, Viasat Explorer/Spice, Viasat 
History, TV 5Monde, France 24, Nova Sport, Nova Sport 
HD, MTV, DAJTO, Sport 2, Megamax, Baby TV, JOJ 
Cinema 

  Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; VIVA, Expres, 
Europa 2 

        
4.2 KDS Dolné Saliby:  

Televízne programové služby:  Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, JOJ, JOJ PLUS,  
TA3, MINIMAX,  FILM+, SPORT 1,  MGM, TV 
PAPRIKA, SPEKTRUM, TV DOMA, Eurosport, Viasat 
History/ Viasat Explorer/Spice,  

 
  Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; VIVA, Expres, 

Europa 2 
 

4.3 KDS Rohovce:  
Televízne programové služby:     Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, JOJ, JOJ PLUS,  

TA3, FILM+, SPORT 1,  MGM, TV PAPRIKA, 
Minimax, TV DOMA, Viasat History, Universal 
Networks,  

 
  Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; VIVA, Expres,    

Europa 2“  
 

 
Úloha č. 16-03/102: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie v  SK č. 22/SKL/2016, zašle ho  účastníkovi 
konania, spol. I.HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o., Horné Mýto a vyzve  ho na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 9. 3. 2016                    Z: PLO  
 
K bodu 28/ 
SK č.: 39/SKL/2016 zo dňa 20. 1. 2016 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/91 
ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o.     číslo registrácie: TKR/91 
 



Uznesenie č. 16-03/28.082: 
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 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 39/SKL/2016  zo dňa 
20.1.2016, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie  č. TKR/91 z dôvodu zmeny  
programovej ponuky prevádzkovateľa retransmisie:  
 
Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o. 
Námestie slobody 560 
020 01 Púchov 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
mení 

 
registráciu retransmisie č. TKR/91 nasledovne: 

 
Bod 4. Ponuka programových služieb v časti televízne programové služby sa mení a znie:   
 
„4.  Ponuka programových služieb: 
Základná ponuka: 
televízne programové služby:  Jednotka, Dvojka,  TV MARKÍZA, TV DOMA, TA3, Pú 

TV,   JOJ, JOJ PLUS, TV LUX, ČT 1,  C1R,  
Rozšírená ponuka: 
televízne programové služby: Jednotka, Dvojka,  TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, 

TA3, Pú TV, C1R, JOJ, JOJ PLUS, TV LUX, ČT 1, ČT2,   
Spektrum, WAU, Euronews, Eurosport, Filmbox Plus, Sport 
1, Minimax, Viasat Explorer/SpiceBlock, FLN,  Disney 
Channel, Nat Geo Wild, Viasat History“ 

 
Úloha č. 16-03/103: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie v  SK č. 39/SKL/2016, zašle ho  účastníkovi 
konania, spoločnosti Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 9. 3. 2016                  Z: PLO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 48/SKL/2016 zo dňa 25. 1. 2016 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/337 
ÚK: BDTS s.r.o.      číslo registrácie: TKR/337 
 
Uznesenie č. 16-03/29.083: 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 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 správnom konaní č. 48/SKL/2016 zo dňa 25.1.2016, 
podľa ustanovenia § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii posúdila oznámenie o 
zmene registrácie retransmisie, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“): 



BDTS s.r.o. 
Svätoplukova 1601   
957 01 Bánovce nad Bebravou 
 
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 § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/337 v bode 3 a 4 nasledovne: 
 
 „ 3. Počet  prípojok:  
KDS Bánovce nad Bebravou:   4751 
KDS Zlatníky:     148 
KDS Podlužany:      76 
KDS Uhrovec:     114 
Spolu:     5089“ 
              
4.  Ponuka programových služieb:   
„4.1 KDS Bánovce nad Bebravou: 
     základný súbor:  
      televízne programové služby:    Jednotka, Jednotka HD, Dvojka, Dvojka HD, TV 

MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, JOJ, JOJ PLUS, 
WAU, SENZI, JOJ CINEMA, TA 3, BTV, ŠLAGR 
TV, Discovery Channel, Eurosport, Eurosport 2, 
SPORT 1, JIM JAM, SPORT 2,  Viasat History, Viasat 
Explorer/Spice, Viasat Nature, Disney Channel, TV 
NOE, TV LUX, TV5 MONDE, France 24, TV8, 
POHODA RELAX, POHODA REBEL, The Fishing 
and Hunting channel, RiK 

          
Rozšírený súbor: SPORT2 HD, SPEKTRUM HD, Film Europe Channel, 

Nova Sport HD, BRAZZERS TV, FilmBox, 
     
     Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM,  Europa 2, FUN RADIO 
 
   4.2 KDS Zlatníky 
     základný súbor:  
      televízne programové služby:    Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, 

DAJTO, JOJ, JOJ PLUS, WAU, TA 3, ŠLAGR TV,     
     Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM, Europa 2, FUN RADIO 
4.3 KDS Podlužany 

     základný súbor:  
      televízne programové služby:    Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, 

DAJTO, JOJ, JOJ PLUS, WAU, TA 3, ŠLAGR TV 
     
     Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM,  Europa 2, FUN RADIO 
 
    



     4.4 KDS Uhrovec 
      základný súbor:  
      televízne programové služby:    Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, 

DAJTO, JOJ, JOJ PLUS, WAU, TA 3, ŠLAGR TV, 
SPORT 2, TV LUX,  SPEKTRUM, SPORT 1,  

     
     Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM, FUN RADIO“ 
 
Úloha č. 16-03/104: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie v  SK č. 48/SKL/2016, zašle ho  účastníkovi 
konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 9. 3. 2016                                                           Z: PLO  
 
K bodu 30/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby Live :O  
Poskytovateľ: RTVS  
Stanovisko č. 1308/ITV/2015 
 
Uznesenie č. 16-03/30.084: 
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa Rozhlas a televízia Slovenska doručené dňa 
22. 10. 2015, doplnené dňa 9. 12. 2015 o prevádzkovaní služby Live :O prevádzkovanej na 
internetovej stránke http://www.rtvs.sk/televizia/live-o a neprijíma 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 kritériá vysielania prostredníctvom internetu a nespadá tak pod 
pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Úloha č. 16-03/105: 
Kancelária Rady upovedomí Rozhlas a televíziu Slovenska o vybavení jeho oznámenia doručeného 
dňa 22. 10. 2015, zaevidovaného pod. č. 4790/2015/P a doplneného podaním č. 5466/2015/P zo dňa  
9. 12. 2015. 
T: 19. 2. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby MyPrime  
Poskytovateľ: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 
Stanovisko č. 30/AMS/2016 
 
Uznesenie č. 16-03/31.085: 
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,  
a TRNAVATEL, spol. s r.o. doručené dňa 2. 11. 2015 o prevádzkovaní služby MyPrime 
prevádzkovanej na internetovej stránke http://horizon.tv/sk/my-prime.html a prijíma ho ako oznámenie 
podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Úloha č. 16-03/106: 
Kancelária Rady upovedomí UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., o vybavení ich oznámenia 
doručeného dňa 2. 11. 2015 a zaevidovaného pod. č. 4967/2015, resp. 4968/2015. 
T: 19. 2. 2016                                Z: PgO 
 
 
32/ Rôzne 
 
1/ Projekt diskusných programov počas volebnej kampane podľa § 10 ods. 5 zákona č.181/2014 Z. z. - 
D.EXPRES, k.s.   



Uznesenie č. 16-03/32.086: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje Projekt programu Braňo Závodský Naživo – volebný 
duel vysielateľa D.EXPRES, k.s. v znení podľa podania doručeného Rade dňa 27. 1. 2016 
a doplneného dňa 3. 2. 2016. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté.   
 
Uznesenie č. 16-03/32.086-1: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu neschvaľuje Projekt vysielania diskusných programov so 
zástupcami kandidujúcich politických strán do NRSR vysielateľa TV Karpaty, s.r.o. v znení podľa 
podania doručeného Rade dňa 5. 2. 2016.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
2/ Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady v období kampane, moratória a volieb do NR SR 
 
Uznesenie č. 16-03/32.087: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje materiál Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady  
v období kampane, moratória a volieb do NR SR. 
 
Hlasovanie: 

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

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



3/ Žiadosť o zmenu licencií č. TD/154 a TD/155 
 
Uznesenie č. 16-03/32.089: 
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. 1307/SKL/2015 a 18/SKL/2016 zo dňa 
18.12.2015 posúdila žiadosť o zmenu údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencií účastníka 
konania: 
 
Arena TV, s.r.o. 
Dlhá 96 
949 01 Nitra 
 
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: 

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

 
mení 

 
licenciu na televízne vysielanie č. TD/154 v článku II. právne skutočnosti nasledovne: 

 
 „ II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 26423/N, oddiel: 
Sro, zo dňa 27. 1. 2016 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 26423/N, oddiel: Sro, zo 
dňa 27. 1. 2016“ 
 
II. Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

mení 
 

licenciu na televízne vysielanie č. TD/155 v článku II. právne skutočnosti nasledovne:  
 

„ II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 26423/N, oddiel: 
Sro, zo dňa 27. 1. 2016 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 26423/N, oddiel: Sro, zo 
dňa 27. 1. 2016“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám neprítomný 
Alakša  za 
Danielová za 



Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-03/107: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1307/SKL/2015  
a 18/SKL/2016 a zašle ho účastníkovi konania, Arena TV, s.r.o.  
T: 9. 3. 2016                    Z: PLO 
 
 
4/ Zahraničná služobná cesta 
  
Uznesenie č. 16-03/32.090: 
Rada schvaľuje zahraničnú služobnú cestu JUDr. Ľubošovi Kuklišovi, PhD. riaditeľovi Kancelárie 
Rady a Mgr. Martinovi Dorociakovi, vedúcemu Právneho odboru Kancelárie Rady na plenárne 
zasadnutie ERGA, ktoré sa uskutoční dňa 2. 3. 2016  a na Konferenciu o audiovizuálnych médiách, 
ktorá sa uskutoční v dňoch 3. a 4. 3. 2016 v Amsterdame, Holandsko. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
5/ Úprava uznesenie č. 16-02/2.018 
  
Uznesenie č. 16-03/32.091: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 
Z. z. opravuje uznesenie č. 16-02/2.018 zo dňa 26. 1. 2016 tak, že v treťom riadku text  „§ 54 ods. 1 
písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.“ nahrádza textom  „§ 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní“, uznesenie teda znie: 
 
„Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 
Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti Lotos Plus, s.r.o. , Lietavská Lúčka, držiteľovi licencie 
č. TD/119 vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní v súvislosti s tým, že držiteľ licencie mohol uskutočniť prevod podielu na 
základnom imaní vysielateľa s licenciou alebo podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou 
v rozsahu prevyšujúcom 55 % celkovej hodnoty základného imania alebo hlasovacích práv vysielateľa 
s licenciou počas trvania platnosti licencie bez predchádzajúceho súhlasu Rady s takým prevodom.“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám neprítomný 
Alakša  za 
Danielová za 



Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-03/108: 
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: 23. 2. 2016                    Z: PLO 
         
 
 
V Bratislave dňa 9. 2. 2015 
 
 
                       prof. Miloš Mistrík 
                    predseda 
    Rady pre vysielanie a retransmisiu         
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Ing. Peter Alakša 


	Zápisnica č. 03/2016
	zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  dňa 9. 2. 2016 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
	Rokovanie Rady otvoril predseda Rady, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu.
	Úloha č. 16-03/067:
	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.
	Úloha č. 16-03/068:
	Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok správneho konania.
	Úloha č. 16-03/087:
	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.
	Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
	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.
	Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.
	Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
	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.
	Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
	udeľuje spoločnosti


	V Bratislave dňa 9. 2. 2015
	prof. Miloš Mistrík
	predseda
	Rady pre vysielanie a retransmisiu

