
Zápisnica č. 14/2016  
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  

dňa 5. 9. 2016 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Vladimír Holan 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda Rady, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.       číslo licencie: R/126 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 479/SO/2016, 480/SO/2016 a 512/SO/2016     
(na vysielanie reklamného spotu Idelyn Beliema zo dňa 9., 11. a 23.6. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                         číslo licencie:T/41; TD/17; TD/7 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 450/SO/2016      
(na vysielanie reklamného spotu Idelyn Beliema zo dňa 2.6.2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                číslo licencie: T/219, TD/16 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 511/SO/2016     
(na vysielanie programu Televízne noviny (Na návšteve u Keltov) zo dňa 14.6.2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41; TD/17 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 454/SO/2016 a 455/SO/2016      
(na vysielanie programu Leto v Barcelone zo dňa 4.6.2016 a Vražedná hra zo dňa 5.6.2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41; TD/17; TD/7 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 463/SO/2016 a 464/SO/2016      
(na vysielanie programu Divergencia zo dňa 21. 5. 2016 a Rezistencia zo dňa 22. 5. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41; TD/17 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 453/SO/2016      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 3. 6. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41; TD/17 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 462/SO/2016      
(na vysielanie programu Spojky zo dňa 5.6.2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: RD/1 
 
 
 



10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 488/SO/2016      
(na vysielanie programu Superpolicajt zo dňa 20.6.2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie:T/219, TD/16 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 452/SO/2016      
(na vysielanie programu Národnostné správy zo dňa 26.5.2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: TD/2 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 459/SO/2016      
(na vysielanie programu Správy a komentáre zo dňa 6.6.2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: TD/2 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 461/SO/2016      
(na vysielanie zo dňa 4. 6. 2016 (18:00 – 19:00 hod.)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: TD/1 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 477/SO/2016 a 478/SO/2016    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 17. 5., 30. 3., 1. 2., 2. 2. a 30. 1. 2016 a Reflex zo dňa 
17. 5., 30. 3., 1. 2. a 2. 2. 2016 + príspevky na www.tvnoviny.sk)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41; TD/17 
Prevádzkovateľ AVMS: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 457/SO/2016      
(na vysielanie programu Inkognito zo dňa 2.6.2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/39, TD/15 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 507/SO/2016      
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 20.6.2016)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                 číslo licencie: TD/14 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 486/SO/2016      
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 15.6.2016)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                 číslo licencie: TD/14 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 546/SO/2016       
(na vysielanie programu Rodinné prípady zo dňa 7.7.2016  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41; TD/17 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 447/SO/2016     
(na vysielanie reklamného spotu Šariš zo dňa 1. 6. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                          číslo licencie: TD/7 
 
 
 
 



20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 456/SO/2016     
(na vysielanie spravodajstva Rádia Anténa Rock  zo dňa 6. 6. 2016)  
Vysielateľ: GES Slovakia, s.r.o.                                                       číslo licencie: R/88 
 
21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 458/SO/2016     
(na vysielanie reklamného spotu 4ka dňa 6. 6. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.        číslo licencie:T/219,TD/16 

 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 575/SO/2016     
(na vysielanie komunikátu označujúce za sponzora Clavin Platinum dňa 20. 7. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 

 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 446/SO/2016, 451/SO/2016     
(na vysielanie komunikátu Šperkománia z dní 1. a 3. 6. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/7 

 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 542/SO/2016      
(na vysielanie programu Jozef: Kráľ snov zo dňa 3. 7. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                číslo licencie: T/219, TD/16 

 
25/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 566/SO/2016      
(na vysielanie programu Futurama zo dňa 13. 7. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                číslo licencie: T/219, TD/16 
 
26/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 600/M/2016.  
(monitorované dni: 27. 6. 2016) 
Vysielateľ: Július Pereszlényi-Servis TV-Video            číslo licencie: TD/18 
 
27/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2016 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
28/ SK č.: 255/SKO/2016 zo dňa 22. 3. 2016 
Doplnenie: Správa č.  13/SO/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Vysielanie zo dňa 6. 1. 2016/Piešťanský magazín 
/6.1.2016/ Piešťany TV 
ÚK: TV PIEŠŤANY production, s.r.o.    číslo licencie: TD/158 
 
29/ SK č.: 220/SKO/2016 zo dňa 8. 3. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 2/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba:  Televízne noviny/Vo vražde má prsty aj 
manželka/26.11.2015 / TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 



30/ SK č.: 320/SKO/2016 zo dňa 12. 4. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 64/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba:  Profesionáli/22. 1. 2016/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/219, TD/16 
  
31/ SK č.: 358/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 101/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Záznam vysielania programovej služby 
Západoslovenská televízia//19. 1. 2016/ Západoslovenská televízia 
ÚK: Západoslovenská televízia s.r.o.,    číslo licencie: TD/150 
 
32/ SK č.: 252/SKO/2016 zo dňa 22. 3. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 21/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z., § 32 ods. 9 zákona č. 
308/2000 Z. z. ) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Záznam vysielania programovej služby Televízia 
Turiec (TVT)/10.1. 2016/ Televízia Turiec (TVT) 
ÚK: Televízia Turiec s.r.o.                číslo licencie: T/73, TD/132 
         
33/ SK č.: 323/SKO/2016 zo dňa 12. 4. 2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 46/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Mrcha učiteľka/23.1.2016/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41,TD/17 
 
34/ SK č.: 351/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 112/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Vysoká hra, Chladnokrvný/31.1.2016/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: T/39, TD/15 
 
35/ SK č.: 349/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 121/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Dokonalá lúpež/ 1.2.2016/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: TD/47 
 
36/ SK č.: 222/SKO/2016 zo dňa 8. 3. 2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1331/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a), § 20 ods. 3, 39a ods. 2  s odkazom na § 39a ods. 5 
písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Naj, naj, naj/Moja mama varí lepšie ako tvoja/ 
28.12.2015/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: T/39, TD/15 
 
 



 
37/ SK č.: 362/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016 
Doplnenie: Správa č. 1297/M/2015 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba:  pieseň  Tell Your Friends/3. 12. 2015 a  4. 12. 
2015/Rádio One 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.  číslo licencie: R/91 
 
38/ SK č.: 431/SKO/2016 zo dňa 24.5. 2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 259/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 32  ods. 4 písm. a)   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/upútavky/deň/programová služba: Noviny/Drsňačky/ 27.3.2016/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: T/39, TD/15 
 
39/ SK č.: 325/SKO/2016 zo dňa 12. 4. 2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 65/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Nurofen pre deti a Nurofen pre deti 4% 
jahoda/27.1.2016/TV DOMA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: TD/7 
 
40/ SK č.: 218/SKO/2016 zo dňa 8. 3. 2016 
           324/SKO/2016 zo dňa 12. 4. 2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 1309/SO/2015, 1311/SO/2015, 1313/SO/2015, 1314/SO/2015, 1327/SO/2015, 
1315/SO/2015) 
(Sťažnosť č. 49/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1., § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Clavin/Tiesňová linka/Macík/Bez 
servítky/Tantum Verde/ 13.12., 14.12., 16.12., 17.12.2015/19.12.2015/19.1.2016/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
41/ SK č.: 585/SKL/2016 zo dňa 3.8. 2016 
Žiadosť  o udelenie  licencie na digitálne rozhôaspvé vysielanie 
ÚK: INFO VOJNA, o.z.   
 
42/ SK č.: 278/SKL/2016 zo dňa 6. 4. 2016 
Žiadosť  o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Golf Zone Sovakia, s.r.o.  
 
43/ SK č.: 304/SKL/2016 zo dňa 7. 4. 2016 
Žiadosť o pridelenie frekvencie 88,9 MHz Liptovský Mikuláš v rámci výberového konania  
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.     R/106 
 
44/ SK č.: 445/SKL/2016 zo dňa 2. 6. 2016 
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
ÚK: WINTER média, a.s.      R/108 
 
45/ SK č.: 487/SKL/2016 zo dňa 17. 6. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 



ÚK: Rádio Prešov s.r.o.     číslo licencie: R/100 
46/ SK č.: 571/SKL/2016 zo dňa 14. 7. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: RADIO, a.s.      číslo licencie: R/116 
 
47/ SK č.: 572/SKL/2016 zo dňa 19. 7. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.      číslo licencie: R/126 
 
48/ SK č.: 610/SKL/2016 zo dňa 17.8. 2016 
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: CORPORATE LEGAL, s.r.o.      číslo licencie: R/117 
 
49/ SK č.: 467/SKL/2016 zo dňa 8. 6. 2016 
Žiadosť  o zmenu registrácie retransmisie 
ÚK: Ge-Com, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/302 
 
50/ SK č.:  
Zánik  registrácie retransmisie zo zákona 
ÚK: Towercom, a.s.      číslo registrácie: TKR/351 
 
51/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.piestanytv.sk 
Poskytovateľ: TV PIEŠŤANY production, s. r. o.  
Stanovisko č. 587/AMS/2016 
 
52/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.tvkosice.sk 
Poskytovateľ: MARK MEDIA s. r. o.  
Stanovisko č. 588/AMS/2016 
 
53/ Rôzne  
 
 
Ústne pojednávanie: 
10:00 hod.  278/SKL/2016 Golf Zone Slovakia,  s.r.o. 
 
 

********************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenie programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 576 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 16-14/1.511: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

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



K bodu 2/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.       číslo licencie: R/126 
  
Uznesenie č. 16-14/2.512: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi RÁDIO KISS s.r.o., 
Michalovce vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 89,0 MHz Rožňava, 97,8 
MHz Medzilaborce a 104,1 MHz Prešov na účely, na ktoré mu boli pridelené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/577: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 19. 9. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 479/SO/2016, 480/SO/2016 a 512/SO/2016     
(na vysielanie reklamného spotu Idelyn Beliema zo dňa 9., 11. a 23.6. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                         číslo licencie:T/41; TD/17; TD/7 
 
Uznesenie č. 16-14/3.512: 
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. 479/SO/2016 
a 512/SO/2016 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA a sťažnosť 
evidovanú pod č. 480/SO/2016 smerujúcu 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 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 



Výsledok hlasovania: 7-0-0 , uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/578: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 16. 9. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 450/SO/2016      
(na vysielanie reklamného spotu Idelyn Beliema zo dňa 2.6.2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                číslo licencie: T/219, TD/16 
  
Uznesenie č. 16-14/4.513: 
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. 450/SO/2016 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 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté.  
 
Úloha č. 16-14/579: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 9. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 511/SO/2016     
(na vysielanie programu Televízne noviny (Na návšteve u Keltov) zo dňa 14.6.2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41; TD/17 
 
Uznesenie č. 16-14/5.514: 
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. 511/SO/2016 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 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 
Fašiangová za 



Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za  

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/580: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 9. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 454/SO/2016 a 455/SO/2016      
(na vysielanie programu Leto v Barcelone zo dňa 4.6.2016 a Vražedná hra zo dňa 5.6.2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41; TD/17; TD/7 
 
Uznesenie č. 16-14/6.515: 
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. 454/SO/2016, 455/SO/2016 
smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV DOMA a TV MARKÍZA vysielateľa 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 
308/2000 Z. z. za nepreskúmateľné. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté.  
 
Úloha č. 16-14/581: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 9. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 463/SO/2016 a 464/SO/2016      
(na vysielanie programu Divergencia zo dňa 21. 5. 2016 a Rezistencia zo dňa 22. 5. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41; TD/17 
 
Uznesenie č. 16-14/7.516: 
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. 463/SO/2016, 464/SO/2016 
smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA 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 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/582: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 9. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 453/SO/2016      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 3. 6. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41; TD/17 
 
Uznesenie č. 16-14/8.517: 
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. 453/SO/2016 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 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/583: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9.9.2016                                Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 462/SO/2016      
(na vysielanie programu Spojky zo dňa 5.6.2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 16-14/9.518: 
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. 462/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a v časti možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/584: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 9. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 488/SO/2016      
(na vysielanie programu Superpolicajt zo dňa 20.6.2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie:T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 16-14/10.519: 
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. 488/SO/2016 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 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/585: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 9. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 452/SO/2016      
(na vysielanie programu Národnostné správy zo dňa 26.5.2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/2 
 



Uznesenie č. 16-14/11.520: 
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 Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona, vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 26. 5. 2016 o cca 17:38 hod. odvysielal na programovej 
službe Dvojka v rámci programu Národnostné správy príspevok o odhalení pamätnej tabule Jánovi 
Pješčákovi v obci Veľký Lipník, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/586: 
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: 19. 9. 2016                             Z: PLO 
 
Úloha č. 16-14/522: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 16. 9. 2016                             Z: PgO 
 
Uznesenie č. 16-14/11.521: 
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. 452/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť v časti možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona 
č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/587: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 16. 9. 2016                             Z: PgO 
 



K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 459/SO/2016      
(na vysielanie programu Správy a komentáre zo dňa 6.6.2016)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 16-14/12.522: 
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. 459/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 
Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/588: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 9. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 461/SO/2016      
(na vysielanie zo dňa 4. 6. 2016 (18:00 – 19:00 hod.)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 16-14/13.523: 
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. 461/SO/2016 smerujúcu  
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska,  
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

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



Úloha č. 16-14/589: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 9. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 477/SO/2016 a 478/SO/2016    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 17. 5., 30. 3., 1. 2., 2. 2. a 30. 1. 2016 a Reflex zo dňa 
17. 5., 30. 3., 1. 2. a 2. 2. 2016 + príspevky na www.tvnoviny.sk)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41; TD/17 
Prevádzkovateľ AVMS: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 16-14/14.524: 
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. 477/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a sťažnosť č. 478/SO/2016 voči audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie 
www.tvnoviny.sk, prevádzkovateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť č. 
477/SO/2016 v časti týkajúcej sa vysielania programu Televízne noviny zo dňa 17. 5. 2016 a programu 
Reflex zo dňa 17. 5. 2016 a sťažnosť č. 478/SO/2016 podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/590: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia častí sťažností. 
T: 16. 9. 2016                             Z: PgO 
 
Uznesenie č. 16-14/14.525: 
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. 477/SO/2016 
smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť v častiach týkajúcich sa vysielania programu 
Televízne noviny zo dňa 30. 3. 2016, 1. 2. 2016, 2. 2. 2016 a 30. 1. 2016 a programu Reflex zo dňa 30. 
3. 2016, 1. 2. 2016 a 2. 2. 2016 podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000  Z. z. za 
nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 
Fašiangová za 



Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/525: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti časti sťažnosti. 
T: 16. 9. 2016 Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 457/SO/2016      
(na vysielanie programu Inkognito zo dňa 2.6.2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-14/15.526: 
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. 457/SO/2016 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 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/591: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 9. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 507/SO/2016      
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 20.6.2016)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                 číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 16-14/16.527: 
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. 507/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 



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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/592: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 9. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 486/SO/2016      
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 15.6.2016)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                 číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 16-14/17.528: 
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. 486/SO/2016 smerujúcu  
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté.  
 
Úloha č. 16-14/593: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 9. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 546/SO/2016       
(na vysielanie programu Rodinné prípady zo dňa 7.7.2016  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41; TD/17 
      
Uznesenie č. 16-14/18.529: 
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. 546/SO/2016 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 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/594: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 9. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 447/SO/2016     
(na vysielanie reklamného spotu Šariš zo dňa 1. 6. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                          číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 16-14/19.530: 
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. 447/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV DOMA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/595: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 9. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 456/SO/2016     
(na vysielanie spravodajstva Rádia Anténa Rock  zo dňa 6. 6. 2016)  
Vysielateľ: GES Slovakia, s.r.o.                                                        číslo licencie: R/88 
 
 



Uznesenie č. 16-14/20.531: 
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. 456/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Anténa Rock, vysielateľa GES Slovakia, s.r.o. 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/596: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 9. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 458/SO/2016     
(na vysielanie reklamného spotu 4ka dňa 6. 6. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.        číslo licencie:T/219,TD/16 
 
Uznesenie č. 16-14/21.532: 
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. 458/SO/2016 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 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/597: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 9. 2016                             Z: PgO 
 
 
 
 



K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 575/SO/2016     
(na vysielanie komunikátu označujúce za sponzora Clavin Platinum dňa 20. 7. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-14/22.533: 
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. 575/SO/2016 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 
Alakša  neprítomný 
Danielová zdržala sa 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/598: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 9. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 446/SO/2016, 451/SO/2016     
(na vysielanie komunikátu Šperkománia z dní 1. a 3. 6. 2016)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 16-14/23.534: 
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. 446/SO/2016, 451/SO/2016 
smerujúce 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 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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



Úloha č. 16-14/599: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 9. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 542/SO/2016      
(na vysielanie programu Jozef: Kráľ snov zo dňa 3. 7. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 16-14/24.535: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 3. 7. 2016 v čase o cca 14:01 hod. odvysielal program 
Jozef: Kráľ snov, ktorý bol odvysielaný s českým dabingom, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej 
republiky. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/600: 
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: 19. 9. 2016     Z: PLO 
 
Úloha č. 16-14/601: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 16. 9. 2016      Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 566/SO/2016      
(na vysielanie programu Futurama zo dňa 13. 7. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 16-14/25.536: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 13. 7. 2016 v čase o cca 16:10 hod. odvysielal seriál 



Futurama, ktorý bol odvysielaný s českým dabingom, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu používania 
štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/602: 
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: 19. 9. 2016     Z: PLO 
 
Úloha č. 16-14/603: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 16. 9. 2016      Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 600/M/2016.  
(monitorované dni: 27. 6. 2016) 
Vysielateľ: Július Pereszlényi - Servis TV - Video             číslo licencie: TD/18 
 
Uznesenie č. 16-14/26.536: 
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 Július Pereszlényi - 
Servis TV - Video 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 
Televízia Centrum zo dňa 27. 6. 2016 v čase od 10:00 hod. do 18:00 hod. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/604: 
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: 19. 9. 2016  Z: PLO 



K bodu 27/ 
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2016 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 16-14/27.537: 
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za  
2. štvrťrok 2016. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 255/SKO/2016 zo dňa 22. 3. 2016 
Doplnenie: Správa č.  13/SO/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Vysielanie zo dňa 6. 1. 2016/Piešťanský magazín 
/6.1.2016/ Piešťany TV 
ÚK: TV PIEŠŤANY production, s.r.o.     číslo licencie: TD/158 
 
Uznesenie č. 16-14/28.538: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania  
č. 255/SKO/2016 TV PIEŠŤANY production, s.r.o. 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že dňa 6. 1. 2016 o cca 0:06; 0:36; 1:06; 1:36; 2:06; 2:36; 3:06; 3:36; 4:06; 4:36; 5:06; 5:36; 6:06; 
6:36; 7:06; 7:36; 8:06; 8:36; 9:06; 9:36; 10:06; 10:36; 11:06; 11:36; 12:06; 13:36; 14:06; 14:36; 15:06; 
15:36; 16:06; 16:36; 17:06; 17:36; 18:06; 18:36; 19:06; 19:36; 20:06; 20:36; 21:06; 21:36; 22:06; 
22:36; 23:06; 23:36 hod. odvysielal na programovej službe Piešťany TV program Piešťanský magazín,  
s príspevkom Mestský úrad na konci roku 2015..., čím došlo k nezabezpečeniu všestrannosti 
informácií a názorovej plurality v rámci vysielanej programovej služby, keďže účastník konania 
nesprostredkoval vo svojej programovej službe v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej 
nadväznosti tému organizačných zmien a personálneho obsadenia na mestskom úrade v Piešťanoch aj 
z pohľadu primátora mesta Piešťany, prípadne navrhovateľov týchto zmien, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  neprítomný 



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

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

za čo mu ukladá  
 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/605: 
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: 5. 10. 2016                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-14/606: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 16. 9. 2016                                                       Z: PgO 
 
Uznesenie č. 16-14/28.539: 
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. 255/SKO/2016 
vedené voči spoločnosti TV PIEŠŤANY production, s.r.o. v časti možného porušenia § 16 ods. 3 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním programu Piešťanský magazín a v rámci 
neho príspevku Primátor Tamajka – kúzelník á la Copperfield 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 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 
Fašiangová za 



Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/607: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 19. 9. 2016                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-14/608: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 16. 9. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 220/SKO/2016 zo dňa 8. 3. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 2/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba:  Televízne noviny/Vo vražde má prsty aj 
manželka/26.11.2015 / TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-14/29.540: 
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. 220/SKO/2016, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 26. 11. 2015 v čase o cca 19:00 
hod. program Televízne noviny obsahujúci príspevok Vo vražde má prsty aj manželka, v ktorom došlo 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti tým, že zobrazený dom v Hamuliakove č. 378/1 bol 
nepresne označený za údajné miesto spáchania trestného činu vraždy 39 - ročného muža z Galanty,  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-2-0, 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  proti 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  proti 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/609: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 5. 10. 2016                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-14/610: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 9. 2016                                    Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 320/SKO/2016 zo dňa 12. 4. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 64/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba:  Profesionáli/22. 1. 2016/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 16-14/30.541: 
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. 320/SKO/2016 MAC TV 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 programu Profesionáli odvysielaného na 
programovej službe JOJ PLUS dňa 22. 1. 2016 v čase o cca 19:45 hod. do 15 dní od doručenia žiadosti 
Rady o poskytnutie tohto záznamu vysielania, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 



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

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

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 2 000,- €, slovom dvetisíc eur. 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 5-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/611: 
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: 5. 10. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 358/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 101/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Záznam vysielania programovej služby 
Západoslovenská televízia//19. 1. 2016/ Západoslovenská televízia 
ÚK: Západoslovenská televízia s.r.o.,      číslo licencie: TD/150 
 
Uznesenie č. 16-14/31.542: 
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. 
358/SKO/2016 Západoslovenská 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 Západoslovenská 
televízia zo dňa 19. 1. 2016 v čase od 06:00 hod. do 24:00 hod. do 15 dní od doručenia žiadosti Rady 
o poskytnutie týchto záznamov vysielania, 
 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/612: 
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: 5. 10. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 252/SKO/2016 zo dňa 22. 3. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 21/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z., § 32 ods. 9 zákona č. 
308/2000 Z. z. ) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Záznam vysielania programovej služby Televízia 
Turiec (TVT)/10.1. 2016/ Televízia Turiec (TVT) 
ÚK: Televízia Turiec s.r.o.                číslo licencie: T/73, TD/132 



Uznesenie č. 16-14/32.543: 
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. 
252/SKO/2016 Televízia Turiec, 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 Televízia Turiec 
(TVT) zo dňa 10. 1. 2016 v čase od 00:00 hod. do 24:00 hod. do 15 dní od doručenia žiadosti Rady 
o poskytnutie tohto záznamu vysielania, 
 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/613: 
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: 5. 10. 2016                    Z: PLO 
 
 
 



Uznesenie č. 16-14/32.544: 
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. 252/SKO/2016 
vedené voči spoločnosti Televízia Turiec, s.r.o. v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 
32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. 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 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/614: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 19. 9. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-14/615: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 9. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 323/SKO/2016 zo dňa 12. 4. 2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 46/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Mrcha učiteľka/23.1.2016/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41,TD/17 
 
Uznesenie č. 16-14/33.545: 
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. 
323/SKO/2016 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 



že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 23. 1. 2016 o cca 20:33 hod. 
program Mrcha učiteľka, pričom integrovaná hlasitosť jednotlivých častí tohto programu bola v čase 
od 20:33:41 hod. do 20:49:13 hod. -27,9 LUFS, v čase od 20:57:54 hod. do 21:21:40 hod. -28,3 
LUFS, v čase od 21:30:18 hod. do 21:49:54 hod. -28,1 LUFS, v čase od 21:58:22 hod. do 22:14:04 
hod. -28,8 LUFS a v čase od 22:22:49 hod. do 22:35:36 hod. -28,1 LUFS, čiže v jednotlivých 
prípadoch o -4,9 LU, -5,3 LU, -5,1 LU, -5,8 LU a -5,1 LU nižšia, ako je cieľová úroveň stanovená v § 
3 ods. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 468/2013 Z. z. o technických 
požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby (ďalej len „vyhláška č. 468/2013 Z. z.“), čím 
nezabezpečil, aby zvuková zložka ním vysielanej programovej služby TV MARKÍZA bola v súlade 
s technickými požiadavkami ustanovenými vyhláškou č. 468/2013 Z. z., 
 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/616: 
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: 5. 10. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-14/617: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 9. 2016                    Z: PgO 
 
 
 
 
 



K bodu 34/ 
SK č.: 351/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 112/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Vysoká hra, Chladnokrvný/31.1.2016/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-14/34.546: 
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. 
351/SKO/2016 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

že na televíznej programovej službe JOJ odvysielal 
1. dňa 31. 1. 2016 o cca 20:36 hod. program Vysoká hra, pričom integrovaná hlasitosť časti 2 tohto 

programu bola v čase od 20:59:39 hod. do 21:28:49 hod. -22,4 LUFS, časti 3 tohto programu bola 
v čase od 21:37:33 hod. do 21:54:26 hod. -24,1 LUFS a časti 4 tohto programu bola v čase od 
22:02:03 hod. do 22:18:54 hod. -21,9 LUFS, čiže v jednotlivých prípadoch o 0,6 LU vyššia, o -1,1 
LU nižšia a o 1,1 LU vyššia, ako je cieľová úroveň stanovená v § 3 ods. 1 písm. a) vyhlášky 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 468/2013 Z. z. o technických požiadavkách na 
zvukovú zložku programovej služby (ďalej len „vyhláška č. 468/2013 Z. z.“); 

2. dňa 31. 1. 2016 o cca 22:31 hod. program Chladnokrvný, pričom integrovaná hlasitosť časti 1 
tohto programu bola v čase od 22:31:13 hod. do 22:52:46 hod. -21,7 LUFS, časti 3 tohto programu 
bola v čase od 23:32:22 hod. do 23:51:36 hod. -20,4 LUFS a časti 5 tohto programu bola v čase od 
00:22:35 hod. do 00:27:03 hod. -20,9 LUFS, čiže v jednotlivých prípadoch o 1,3 LU, 2,6 LU a 2,1 
LU vyššia, ako je cieľová úroveň stanovená v § 3 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 468/2013 Z. z.  

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

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

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

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 5 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 319,- €, slovom tritisíc tristodevätnásť eur. 
 



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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/618: 
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: 5. 10. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-14/619: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 16. 9. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 349/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 121/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Dokonalá lúpež/ 1.2.2016/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 16-14/35.547: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 
349/SKO/2016 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

porušil 

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

tým, 

že dňa 1. 2. 2016 v čase o cca 22:30 hod. odvysielal v rámci programovej služby DAJTO program 
Dokonalá lúpež, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, a ktorý obsahoval 
scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie 
krutého ubližovania alebo krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti, a kritérium vulgárne 
vyjadrovanie, ktoré podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 18 
rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 
15 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania, 



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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 5 000,- €, slovom päťtisíc eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VSXXX/15, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/620: 
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: 5.10. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-14/621: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 16. 9. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 222/SKO/2016 zo dňa 8. 3. 2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1331/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a), § 20 ods. 3, § 39a ods. 2  s odkazom na § 39a ods. 5 
písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Naj, naj, naj/Moja mama varí lepšie ako tvoja/ 
28.12.2015/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
 
 



Uznesenie č. 16-14/36.548: 
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.  
222/SKO/2016 MAC TV s r.o. 
 
 

I.  
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že dňa 28. 12. 2015 v čase o cca 10:24 hod. v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal 
program Naj, naj, naj, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, obsahujúci 
scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá  
1.) „vulgárne vyjadrovanie“, „obscénne vyjadrovanie“, „obscénne gestá“, ktoré podľa § 1 ods. 1 
Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre 
maloletých divákov do 18 rokov,  
2.) „obscénne vyjadrovanie“, ktoré podľa § 1 ods. 2 Jednotného systému označovania podmieňujú 
jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov,  
3.) „expresívne vyjadrovanie“, „slovnú agresivitu“, ktoré podľa § 1 ods. 3 Jednotného systému 
označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 12 rokov, 
ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako 
nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako 
nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém 
označovania, 

 
Hlasovanie: 

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

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

II.  
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 

že na programovej službe JOJ odvysielal dňa 28. 12. 2015 o cca 10:24 hod. program Naj, naj, naj, 
ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahol do ľudskej dôstojnosti účinkujúcich 
v programe označených ako motorkár Jožko, syn Tonko, otec Anton, mama Iveta, Erika, Alenka, 
Lucia, Martinka a jej mama, Martinkina kamarátka Danka, Lyda, Janka a Martina, 
 



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

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

III.  
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v  § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) 
zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
tým, 

 
že v rámci televíznej programovej služby JOJ dňa 28. 12. 2015 hod. pri odvysielaní programov Naj, 
naj, naj o cca 10:24 hod. a Moja mama varí lepšie ako tvoja o cca 11:33 hod., v ktorých 
boli umiestnené produkty podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., porušil povinnosť zreteľne 
informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na konci programov, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu – pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 30 000,- €, slovom tridsaťtisíc 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 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 
Fašiangová zdržala sa 
Holan   za 



Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/622: 
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: 5. 10. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 362/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016 
Doplnenie: Správa č. 1297/M/2015 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba:  pieseň  Tell Your Friends/3. 12. 2015 a  4. 12. 
2015/Rádio One 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.        číslo licencie: R/91 
 
Uznesenie č. 16-14/37.549: 
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. 362/SKO/2016  
 

p o r u š i l  

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

tým, 
 
že dňa 3. 12. 2015 v  čase o cca 9:22, 13:40 a 18:08 hod. a dňa 4. 12. 2015 v čase o cca 6:02, 10:23, 
14:42 a 19:09 hod. odvysielal na programovej službe Rádio One pieseň s názvom Tell Your Friends, 
ktorá obsahovala kritérium nevhodnosti a neprístupnosti Jednotného systému označovania pre vekovú 
skupinu maloletých do 18 rokov podľa § 2 ods. 1 písm.  
a)  vulgárny jazyk,  
b) prezentácia negatívneho správania, 
c) sexuálne prejavy spracované v texte, 
čím nezabezpečil časové zaradenie tohto programu v súlade s podmienkami ustanovenými v § 4 ods. 1 
Jednotného systému označovania, 
 
Hlasovanie: 

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

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

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



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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/623: 
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: 5.10. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 431/SKO/2016 zo dňa 24.5. 2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 259/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 32  ods. 4 písm. a)   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/upútavky/deň/programová služba: Noviny/Drsňačky/ 27.3.2016/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-14/38.550: 
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.  
431/SKO/2016 MAC TV s.r.o. 

 
porušil 

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

 
tým,  

 
že na televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 27. 3. 2016 o cca 19:50:00 hod. upútavku na 
program Drsňačky, ktorá naplnila definíciu vlastnej propagácie podľa § 37a ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z. z. a zároveň reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pri ktorej nezabezpečil, aby bola 
vysielaná reklama slušná, 
 
Hlasovanie: 

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



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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 500,- €, slovom tritisícpäťsto eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***16, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/624: 
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: 5.10. 2016                        Z: PLO 
 
Úloha č. 16-14/625: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 16. 9. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 39/ 
SK č.: 325/SKO/2016 zo dňa 12. 4. 2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 65/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Nurofen pre deti a Nurofen pre deti 4% 
jahoda/27.1.2016/TV DOMA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 16-14/39.551: 
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. 325/SKO/2016 
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 
Alakša  neprítomný 
Danielová zdržala sa 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/626: 
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: 16. 9. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 40/ 
SK č.: 218/SKO/2016 zo dňa 8. 3. 2016 
           324/SKO/2016 zo dňa 12. 4. 2016 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 1309/SO/2015, 1311/SO/2015, 1313/SO/2015, 1314/SO/2015, 1327/SO/2015, 
1315/SO/2015) 
(Sťažnosť č. 49/SO/2016) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1., § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Clavin/Tiesňová linka/Macík/Bez 
servítky/Tantum Verde/ 13.12., 14.12., 16.12., 17.12.2015/19.12.2015/19.1.2016/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-14/40.552: 
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. 218/SKO/2016, 324/SKO/2016 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 
I. 
 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  

tým, že 

1. na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 13. 12. 2015 v čase o cca 
20:06:02 hod. a 20:16:04 hod. pred a po programe Športové noviny komunikáty označujúce 
sponzora programu odkazom na jeho výrobok Clavin, ktoré naplnili definíciu reklamy podľa § 32 
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby boli na začiatku a na konci zreteľne oddelené od 
iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby, 

2. na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 13. 12. 2015 v čase o cca 
20:33:45 hod., o cca 20:59:10 hod., o cca 21:30:27 hod., o cca 21:59:15 hod. a o cca 22:19:30 hod. 
pred programom Tiesňová linka, ako aj pri jeho pokračovaní po prerušení mediálnou komerčnou 
komunikáciou, komunikáty označujúce sponzora programu odkazom na jeho výrobok Clavin, 
ktoré naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby boli 
v čase o cca 20:33:45 hod, o cca 20:59:10 hod., o cca 21:30:27 hod. na začiatku a na konci a 



v čase o cca 21:59:15 hod., o cca 22:19:30 hod. na konci zreteľne oddelené od iných častí 
programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby, 

3. na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 13. 12. 2015 v čase o cca 
22:37:04 hod., o cca 22:58:42 hod. pred programom 96 hodín, ako aj pri jeho pokračovaní po 
prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou, komunikáty označujúce sponzora programu 
odkazom na jeho výrobok Clavin, ktoré naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z., bez toho, aby boli v čase o cca 22:37:04 hod na začiatku a na konci a v čase o cca 
22:58:42 hod. na konci zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli 
zameniteľné s inými zložkami programovej služby, 

4. na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 19. 12. 2015 v čase o cca 
22:17:59 hod., o cca 22:37:24 hod., o cca 22:57:30 hod., 23:34:15 hod., o cca 23:59:01 hod. pred 
programom Macík, ako aj pri jeho pokračovaní po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou, 
komunikáty označujúce sponzora programu odkazom na jeho výrobok Clavin, ktoré naplnili 
definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby boli v čase o cca 
22:17:59 hod., o cca 22:37:24 hod., o cca 22:57:30 hod. na začiatku a na konci a v čase o cca 
23:34:15 hod. a 23:59:01 hod. na konci zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, 
aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby, 

5. na televíznej programovej službe TV DOMA odvysielal dňa 14. 12. 2015 v čase o cca 20:39:54 
hod., pred programom Mentalista,  komunikát označujúci sponzora programu odkazom na jeho 
výrobok Clavin a po tomto komunikáte v čase o cca 20:40:04 hod. komunikát označujúci sponzora 
programu Mentalista odkazom na jeho výrobok Tantum Verde, ktoré naplnili definíciu reklamy 
podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby boli v čase o cca 20:40:04 hod. na konci, 
zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými 
zložkami programovej služby, 

6. na televíznej programovej službe TV DOMA odvysielal dňa 14. 12. 2015 v čase o cca 20:45:32 
hod., o cca 20:54:34 hod., o cca 21:11:50 hod., pred a po programe Mentalista, ako aj pri 
prerušení programu Mentalista mediálnou komerčnou komunikáciou a pri jeho pokračovaní po 
skončení mediálnej komerčnej komunikácie, komunikáty označujúce sponzora programu odkazom 
na jeho výrobok Clavin, ktoré naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. 
z., bez toho, aby boli v čase o cca 20:45:32, o cca 21:11:50 hod. na začiatku, v čase o cca 20:54:34 
hod. na konci zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné 
s inými zložkami programovej služby, 

7. na televíznej programovej službe TV DOMA odvysielal dňa 14. 12. 2015 v čase o cca 21:39:01 
hod., po programe Mentalista, komunikát označujúci sponzora programu odkazom na jeho 
výrobok Clavin a po tomto komunikáte v čase o cca 21:39:11 hod. komunikát označujúci sponzora 
programu Mentalista odkazom na jeho výrobok Tantum Verde, ktoré naplnili definíciu reklamy 
podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby boli v čase o cca 21:39:01 hod. na 
začiatku a v čase o cca 21:39:11 hod. na konci, zreteľne oddelené od iných častí programovej 
služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby, 

8. na televíznej programovej službe TV DOMA odvysielal dňa 16. 12. 2015 v čase o cca 19:53:19 
hod., o cca 20:11:01 hod., pri prerušení programu Dr. House mediálnou komerčnou 
komunikáciou, komunikáty označujúce sponzora programu Dr. House odkazom  na jeho výrobok 
Clavin, ktoré naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby 
boli v čase o cca 19:53:19, o cca 20:11:01 hod., na začiatku zreteľne oddelené od iných častí 
programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby, 

9. na televíznej programovej službe TV DOMA odvysielal dňa 16. 12. 2015 v čase o cca 20:40:17 
hod. pred programom Mentalista komunikát označujúci sponzora programu odkazom na jeho 
výrobok Clavin, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez 
toho, aby bol na konci zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol 
zameniteľný s inými zložkami programovej služby, 

10. na televíznej programovej službe TV DOMA odvysielal dňa 17. 12. 2015 v čase o cca 19:51:19 
hod., o cca 20:08:57 hod. pri prerušení programu Dr. House mediálnou komerčnou komunikáciou, 
komunikáty označujúce sponzora programu Dr. House odkazom na jeho výrobok Clavin, ktoré 
naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby boli v čase 



o cca 19:51:19 hod. a o cca 20:08:57 hod. na začiatku zreteľne oddelené od iných častí 
programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby, 

11. na televíznej programovej službe TV DOMA odvysielal dňa 17. 12. 2015 v čase o cca 20:39:25 
hod., po programe Dr. House, komunikát označujúci sponzora programu odkazom na jeho 
výrobok Clavin a po tomto komunikáte v čase o cca 20:39:35 hod. komunikát označujúci za 
sponzora programu Dr. House webovú stránku www.zlavomat.sk, ktoré naplnili definíciu reklamy 
podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby boli v čase o cca 20:39:25 hod. na 
začiatku zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými 
zložkami programovej služby, 

12. na televíznej programovej službe TV DOMA odvysielal dňa 17. 12. 2015 v čase o cca 20:39:49 
hod. pred programom Mentalista komunikát označujúci sponzora programu odkazom na jeho 
výrobok Clavin, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez 
toho, aby bol na konci zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol 
zameniteľný s inými zložkami programovej služby, 

13. na televíznej programovej službe TV DOMA odvysielal dňa 14. 12. 2015 v čase o cca 21:39:45 
hod. pred programom Vianoce so Santom komunikát označujúci sponzora programu odkazom na 
jeho výrobok Tantum Verde, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z., bez toho, aby bol na začiatku a na konci zreteľne oddelený od iných častí programovej 
služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby, 

14. na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 19. 1. 2016 v čase o cca 18:59:36 
hod. po programe Bez servítky komunikát označujúci sponzora programu odkazom na jeho 
výrobok Tantum Verde, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. 
z., bez toho, aby bol na začiatku a na konci zreteľne oddelený od iných častí programovej služby 
tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby, 

15. na televíznej programovej službe TV DOMA odvysielal dňa 16. 12. 2015 v čase o cca 19:39:47 
hod. pred programom Dr. House,  komunikát označujúci za sponzora programu webovú stránku 
www.zlavomat.sk a po tomto komunikáte v čase o cca 19:39:57 hod. komunikát označujúci 
sponzora programu Dr. House odkazom na jeho výrobok Clavin, ktoré naplnili definíciu reklamy 
podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby boli v čase o cca 19:39:47 hod. na 
začiatku a v čase o cca 19:39:57 hod. na konci, zreteľne oddelené od iných častí programovej 
služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby, 

16. na televíznej programovej službe TV DOMA odvysielal dňa 16. 12. 2015 v čase o cca 20:39:53 
hod. po programe Dr. House,  komunikát označujúci za sponzora programu webovú stránku 
www.zlavomat.sk a po tomto komunikáte v čase o cca 20:40:03 hod. komunikát označujúci 
sponzora programu Dr. House odkazom na jeho výrobok Clavin, ktoré naplnili definíciu reklamy 
podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby boli v čase o cca 20:39:53 hod. na 
začiatku zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými 
zložkami programovej služby, 

17. na televíznej programovej službe TV DOMA odvysielal dňa 17. 12. 2015 v čase o cca 19:39:23 
hod. po programe Priatelia komunikát označujúci za sponzora programu webovú stránku 
www.zlavomat.sk, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez 
toho, aby bol na začiatku a na konci zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby 
nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby, 

18. na televíznej programovej službe TV DOMA odvysielal dňa 17. 12. 2015 v čase o cca 19:39:47 
hod. pred programom Dr. House,  komunikát označujúci za sponzora programu webovú stránku 
www.zlavomat.sk a po tomto komunikáte v čase o cca 19:39:57 hod. komunikát označujúci 
sponzora programu Dr. House odkazom na jeho výrobok Clavin, ktoré naplnili definíciu reklamy 
podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby boli v čase o cca 19:39:57 hod. na konci 
zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými 
zložkami programovej služby, 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 



Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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

II. 
 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 

1. že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 13. 12. 2015 odvysielal  
 
v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 hod. 

– reklamný blok v čase od cca 20:16:28 hod. do cca 20:22:23 hod. v trvaní 5 minút a 55 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 20:50:47 hod. do cca 20:56:51 hod. v trvaní 6 minút a 4 sekundy, 
– komunikát označujúci sponzora programu Športové noviny odkazom na jeho produkt Clavin, 

ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., od cca 20:06:02 
hod. do cca 20:06:11 hod., v čase od cca 20:16:04 hod. do cca 20:16:13 hod. v oboch 
prípadoch v trvaní 9 sekúnd, 

– komunikát označujúci sponzora programu Tiesňová linka odkazom na jeho produkt Clavin, 
ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., od cca 20:33:45 
hod. do cca 20:33:54 hod., od cca 20:59:10 hod. do cca  20:59:19 hod. v oboch prípadoch v 
trvaní 9 sekúnd, 

čo predstavovalo odvysielanie reklamy v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 35 sekúnd, teda o 35 
sekúnd dlhšom ako povolených 12 minút; 

 

v čase od 21:00:00 hod. do 21:59:59 hod.  

– reklamný blok v čase od cca 21:21:51 hod. do cca 21:27:50 hod. v trvaní 5 minút a 59 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 21:51:16 hod. do cca 21:57:15 hod. v trvaní 5 minút a 59 sekúnd, 
– komunikát označujúci sponzora programu Tiesňová linka odkazom na jeho produkt Clavin, 

ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., od cca 21:30:27 
hod. do cca 21:30:36 hod. a v čase od cca 21:59:15 hod. do cca 21:59:24 hod. v oboch 
prípadoch v trvaní 9 sekúnd, 

čo predstavovalo odvysielanie reklamy v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 16 sekúnd, teda o 16 
sekúnd dlhšom ako povolených 12 minút; 
 

v čase od 22:00:00 hod. do 22:59:59 hod. 

– reklamný blok v čase od cca 22:11:03 hod. do cca 22:17:02 hod. v trvaní 5 minút a 59 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 22:50:52 hod. do cca 22:56:49 hod. v trvaní 5 minút a 57 sekúnd, 
– komunikát označujúci sponzora programu Tiesňová linka odkazom na jeho produkt Clavin, 

ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., od cca 22:19:30 
hod. do cca 22:19:39 hod. v trvaní 9 sekúnd, 

– komunikát označujúci sponzora programu 96 hodín odkazom na jeho produkt Clavin, ktorý 
naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., od cca 22:37:04 hod. do 
cca 22:37:13 hod., od cca 22:58:42 hod. do cca 22:58:51 hod. v oboch prípadoch v trvaní 9 
sekúnd, 

čo predstavovalo odvysielanie reklamy v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 23 sekúnd, teda o 23 
sekúnd dlhšom ako povolených 12 minút; 



2. že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 19. 12. 2015 odvysielal  
 
v čase od 22:00:00 hod. do 22:59:59 hod. 

– reklamný blok v čase od cca 22:29:54 hod. do cca 22:36:04 hod. v trvaní 6 minút a 10 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 22:50:03 hod. do cca 22:55:51 hod. v trvaní 5 minút a 48 sekúnd, 
– komunikát označujúci sponzora programu Macík odkazom na jeho produkt Clavin, ktorý 

naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., od cca 22:17:59 hod. do 
cca 22:18:08 hod., v čase od cca 22:37:24 hod. do cca 22:37:33 hod., v čase od cca 22:57:30 
hod. do cca 22:57:39 hod., vo všetkých prípadoch v trvaní 9 sekúnd, 

čo predstavovalo odvysielanie reklamy v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 25 sekúnd, teda o 25 
sekúnd dlhšom ako povolených 12 minút; 
 

v čase od 23:00:00 hod. do 23:59:59 hod. 

– reklamný blok v čase od cca 23:26:02 hod. do cca 23:32:07 hod. v trvaní 6 minút a 5 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 23:51:25 hod. do cca 23:57:20 hod. v trvaní 5 minút a 55 sekúnd, 
– komunikát označujúci sponzora programu Macík odkazom na jeho produkt Clavin, ktorý 

naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., od cca 23:34:15 hod. do 
cca 23:34:24 hod. a v čase od cca 23:59:01 hod. do cca 23:59:10 hod. v oboch prípadoch v 
trvaní 9 sekúnd, 

čo predstavovalo odvysielanie reklamy v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 18 sekúnd, teda o 18 
sekúnd dlhšom ako povolených 12 minút; 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu – pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 10 000,- €, slovom desaťtisíc 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 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec   za 
Kolenič  za 



Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-14/627: 
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: 5. 10. 2016                  Z: PLO 
 
Úloha č. 16-14/628: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 16. 9. 2016                  Z: PgO 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 41/ 
SK č.: 585/SKL/2016 zo dňa 3.8. 2016 
Žiadosť  o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: INFO VOJNA, o.z. 
 
Uznesenie č. 16-14/41.553: 
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. 585/SKL/2016 z 3.8.2016, podľa 
ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie 
na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby, doručenú Rade účastníkom 
konania 
 
INFO VOJNA. o.z. 
966 15 Banská Belá č. 141  
 
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 ods. 5 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

zamieta  
 

žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové digitálne vysielanie, 
 

pretože žiadateľ nespĺňa podmienky podľa § 25 zákona č. 220/2007 Z. z. 
 
Úloha č. 16-14/629: 
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: 5. 10. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 42/ 
SK č.: 278/SKL/2016 zo dňa 6. 4. 2016 
Žiadosť  o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Golf Zone Sovakia, s.r.o. 
 



Uznesenie č. 16-14/42.554: 
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. 278/SKL/2016 začatom dňa 6. 4. 
2016, 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:  
 
Golf Zone Slovakia, s.r.o. 
Košická 56 
Bratislava – Ružinov 821 08 
 
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  
 

Golf Zone Slovakia, s.r.o. 
 

l i c e n c i u  č .  T D / 1 7 5  
 

na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 
 

I. 
 
1. Druh licencie: celoplošná 
 Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
2. Názov programovej služby: GOLF CHANNEL POLSKA 
3. Jazyk vysielania: poľský, anglický 
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hod. / denne 
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou: 

a) Programová služba (100 %) 
    1. Doplnkové vysielanie:      max. 30 % 
    2. Programy:                         min. 70 %  
b) Programy (100 %) (z toho preberaný program 0%) 
    1. Spravodajstvo                    0 % 
    2. Publicistika: a) politická:   0 %      
                             b) ostatná:     1,8 %    
    3. Dokumentárne programy:  0 % 
    4. Dramatické programy:       0 %    
    5. Zábavné programy:            0 %    
    6. Hudobné programy:           0 % 
    7. Vzdelávacie programy:      7,7 % 
    8. Náboženské programy:      0 % 
    9. Detské programy:               0 % 
  10. Šport:                                  90,5 % 

6.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: 9,5% 
 



7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: CD / DVD 
 
8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: 0% 
 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0% 
 
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 (podľa ustanovenia § 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: 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: 108649/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 5. 4. 2016 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 108649/B, oddiel: Sro, zo dňa 5. 4. 
2016 
 

III. 
 

 Doložky doplnkových obsahových služieb: 
-  
 
Zahraničná doložka 

- teritórium: členské štáty Európskej únie a zmluvné štáty Dohody o Európskom hospodárskom 
priestore (Poľská republika) 

- jazyk: zhodný s jazykmi vysielania  
- doplnková obsahová služba: - 
 

Doložky iného verejného prenosu: 
- DVB-S, DVB-C 
 
Úloha č. 16-14/630: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 278/SKL/2016 a zašle ho účastníkovi 
konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 5. 10. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 43/ 
SK č.: 304/SKL/2016 zo dňa 7. 4. 2016 
Žiadosť o pridelenie frekvencie 88,9 MHz Liptovský Mikuláš v rámci výberového konania  
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.      číslo licencie: R/106 
 
Uznesenie č. 16-14/43.555: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách 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. : 304/SKL/2016, začatom 
dňa 11.3.2016  podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o  zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania 
účastníkom konania: 
 
RADIO ONE ROCK, s.r.o. 
Mostná 3 
949 01 Nitra 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 
Rada podľa ustanovenia § 48 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

 prideľuje frekvenciu  88,9 MHz  Liptovský Mikuláš 
 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/106 spoločnosti RADIO ONE ROCK, s. r.o., Nitra 
 
a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

mení 
 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/106/2008 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
1. V čl. I časť 6 sa vkladá tento text:   88,9 MHz  Liptovský Mikuláš 
            
2. V čl. IV v  časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 88,9 MHz  Liptovský Mikuláš 
    Lokalita: Liptovský Mikuláš 
    Frekvenčný list : 1823/OSFS/2016“ 
 
Úloha č. 16-14/631: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví   rozhodnutie a 
zašle ho spol.  RADIO ONE ROCK, s.r.o., Nitra, spolu s  frekvenčným listom a  s výzvou na úhradu 
správneho poplatku.  
T: 5. 10. 2016  Z: PLO 
 
K bodu 44/ 
SK č.: 445/SKL/2016 zo dňa 2. 6. 2016 
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
ÚK: WINTER média, a.s.        číslo licencie: R/108 
 
Uznesenie č. 16-14/44.556: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 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 ustanovenia § 71 zákona 
č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 445/SKL/2016 zo dňa 2.6.2016, posúdila žiadosť o predĺženie 
platnosti licencie na rozhlasové vysielanie č. R/108, účastníka konania: 
 
WINTER média, a.s. 
Teplická 63 
921 01 Piešťany  
 
a po vyhodnotení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. a § 46 



a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 52 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

predlžuje platnosť licencie na rozhlasové vysielanie č. R/108 do 5. 1. 2026 
 

a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
                                                                                        

mení 
 
údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/108/2009 zo dňa 24.11.2009 v znení neskoršie vykonaných 
zmien a doplnkov, ktoré znie takto:  

 
„I.            

 
1. Názov programovej služby: Rádio Piešťany 
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: predlžuje sa o osem rokov a platnosť 

licencie končí dňom 5.1.2026 
3. Časový rozsah vysielania: 24 hod. denne  
4. Územný rozsah vysielania: lokálne vysielanie (vysielanie prostredníctvom terestriálnej 

frekvencie) 
5. Jazyk vysielania: slovenský 
6. Pridelená frekvencia: 90,2 MHz Piešťany 
 

II. 
 

Právne skutočnosti  spoločnosti:  
(1) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na 

hlasovacích právach: podľa výpisu z Centrálneho depozitára cenných papierov  SR, a.s., 
Bratislava zo dňa 22.7.2016, č. emisie: LP0000906887.  

(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 10485/T, oddiel: Sa, zo dňa 
1.6.2016, zoznam výpisov č.: el-34411/2016/T 

 
III.  

 
1. Podiely programových typov v bežnom týždni: 
a) Spravodajstvo – 0% 
b) Publicistika:  
1. polit. publicistika – 0% 
2. ostatná publicistika – 0 % 
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.detské programy – 1,7% 
2. náboženské programy – 0 % 
3. literárno-dramatické programy – 0 % 
4. zábavné programy – 0% 
5. hudobné programy –16,6% 
d) Ostatný program –  81,7% 
 
2. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 

15% 
 



3. Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 0 % 
 

IV. 
 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: DVD  
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelenej frekvencie uvedenej vo 

frekvenčnom liste vydanom Úradom pre reguláciu elektronických komunikačných a poštových 
služieb, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia:  

 
2.1.  Frekvencia:         90,2 MHz Piešťany  
 Lokalita:                          Piešťany - mesto 
 Frekvenčný list:               5242/10/2009  

    
V. 

 
3. Špecifikácia RDS:  

Programová identifikácia PI    áno  
Identifikácia dopravného vysielania TP    áno 
Alternatívne frekvencie AF     áno 
Typ programu PTY      POP M 
Iné informácie o vysielaných sieťach EON   áno 
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete              áno 
Identifikácia spôsobu dekódovania DI    áno  
Prepínač hudba/reč M/S      áno 
Textový kanál RT      áno 
Hodiny a dátum CT                  áno 
Identifikácia dopravného hlásenia TA   áno 
Meno programového okruhu PS                PIESTANY 

 Číslo programu PIN      áno 
 
Úloha č. 16-14/632: 
V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví 
v správnom konaní rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu správneho 
poplatku.  
T: 5. 10. 2016 Z: PLO 
 
K bodu 45/ 
SK č.: 487/SKL/2016 zo dňa 17. 6. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Rádio Prešov s.r.o.        číslo licencie: R/100 
 
Uznesenie č. 16-14/45.557: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.”), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 
Z.z., v správnom konaní č. 487/SKL/2016 zo dňa 17.6.2016, posúdila doručené  oznámenie  o zmene 
licencie č. R/100 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods.1 zákona 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
 
Rádio Prešov, s.r.o. 
Hlavná 69  
Prešov 080 01 
 
z dôvodu zmeny programových typov vo vysielaní  a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 



rozhodnutie:  
 

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

 mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/100/2007 v Čl. III., bod 1.-2.  takto: 
„1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa 

17.6.2016 (č.p.d.2646/P) a dňa 14.7.2016 ( č.p.d. 2979/P): 
   1.1 Spravodajstvo: 4,32% 

1.2 Publicistika:  
1.2.1 Politická publicistika: 0,0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 2,66% 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Detské programy: 0% 
1.3.2 Náboženské programy: 0 % 
1.3.3 Literárno-dramatické programy: 1,33% 
1.3.4 Zábavné  programy:  2,66 % 
1.3.5 Hudobné programy: 10,63 % 

 Ostatný program – 78,40 %“ 
2. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 
15,23 %. 
 
Úloha č. 16-14/633: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 487/SKL/2016 a zašle ho spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku účastníkovi konania, spoločnosti Rádio Prešov s.r.o. 
T: 5. 10. 2016 Z: PLO 
 
K bodu 46/ 
SK č.: 571/SKL/2016 zo dňa 14. 7. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: RADIO, a.s.         číslo licencie: R/116 
 
Uznesenie č. 16-14/46.558: 
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. 571/SKL/2016 zo dňa 14. 7. 2016 posúdila 
oznámenie o zmene licencie č. R/116 účastníka konania 
 
RADIO, a.s. 
Prešovská 39 
821 02 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

 
licenciu č. R/116 nasledovne: 
 



Čl. II. sa mení a znie: 
„Právne skutočnosti spoločnosti: 

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: 2191/B, oddiel: Sa, zo dňa 13. 7. 2016, číslo dožiadania: el-160032/2016/B, 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 2191/B, oddiel: Sa, zo dňa 
13. 7. 2016, číslo dožiadania: el-160032/2016/B.“ 

 
Úloha č. 16-14/634: 
V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví 
v správnom konaní rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 5. 10. 2016          Z: PLO 
 
K bodu 47/ 
SK č.: 572/SKL/2016 zo dňa 19. 7. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.        číslo licencie: R/126 
 
Uznesenie č. 16-14/47.559: 
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. 572/SKL/2016 zo dňa 19. 7. 2016 posúdila 
oznámenie o zmene právnych skutočností držiteľa licencie č. R/126 účastníka konania: 
 
RÁDIO KISS s.r.o.  
Sama Chalupku 20  
Michalovce 071 01 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení licenciu č. R/126 na vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio KISS 
 

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 Košice I, vložka číslo: 3631/V, oddiel: 
Sro, zo dňa 18. 7. 2016 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, vložka číslo: 3631/V, oddiel: Sro, zo dňa 18. 7. 
2016“ 
 
Úloha č. 16-14/635: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 572/SKL/2016 písomné znenie rozhodnutia a zašle 
ho účastníkovi konania. 
T: 5. 10. 2016                                                                                                                                Z: PLO 
 
 



K bodu 48/ 
SK č.: 610/SKL/2016 zo dňa 17.8. 2016 
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: CORPORATE LEGAL, s.r.o.       číslo licencie: R/117 
 
Uznesenie č. 16-14/48.560: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.”), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 
Z.z., v správnom konaní č. 610/SKL/2016 zo dňa 17.8.2016, posúdila doručenú  žiadosť vo veci 
zmeny licencie č. R/117 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods.4 zákona 308/2000 Z.z. účastníka 
konania: 
 
CORPORATE LEGAL, s.r.o. 
Drotárska cesta 102 
811 02 Bratislava 
 
z dôvodu zmeny technických parametrov vysielateľa, a po zistení potrebných podkladov pre 
rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie:  
 

Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

 mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/117/2013 v Čl. I. a ČL. IV. takto: 
 

1. Čl.  I. bod 6. Pridelená frekvencia -  podbod 14. sa mení nasledovne:  
 vypúšťa sa text 99,0 MHz Michalovce a zapisuje sa text: „99,0 MHz Trebišov“ 
 
2. Čl. IV. bod 2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelenej frekvencie 

uvedené vo  frekvenčnom liste vydanom  Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií   
a poštových služieb, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia: podbod 2.14 sa mení nasledovne:  
vypúšťa sa text: 
„2.14 Frekvencia: 90,0 MHz Michalovce 

Lokalita: Hôrka 
Frekvenčný list : 1674/10/2007 zo dňa 4.4.2007“  

 
zapisuje sa  text: 
„2.14 Frekvencia: 90,0 MHz Trebišov 

Lokalita: silo 
 Frekvenčný list : 9245/OSFS/2016 zo dňa 8.8.2016“ 
 
Úloha č. 16-14/636: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 610/SKL/2016 a zašle ho spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku účastníkovi konania, spoločnosti CORPORATE LEGAL, 
s.r.o. 
T: 5. 10. 2016          Z: PLO 
 
K bodu 49/ 
SK č.: 467/SKL/2016 zo dňa 8. 6. 2016 
Žiadosť  o zmenu registrácie retransmisie 
ÚK: Ge-Com, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/302 
 



Uznesenie č. 16-14/49.561: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“ ) s pôsobnosťou podľa § 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 (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 467/SKL/2016 zo dňa 
8.6.2016 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/302 z dôvodu zmeny územného 
rozsahu retransmisie a zmeny ponuky programovej služby prevádzkovateľa retransmisie, spoločnosti: 
 
GeCom, s.r.o. 
Hviezdoslavova 6082/1A 
071 01 Michalovce 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom 
konaní  vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa § 60 ods.4  zákona č. 308/2000 Z. z. 

I. 
 mení  

 
registráciu retransmisie č. TKR/302 v časti 1.-4.nasledovne: 
 
1. Časť 1.   Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia sa mení a znie:  
„1.   Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia 
Retransmisia prostredníctvom: 
a) IPTV  -  Hlavná stanica: Námestie Osloboditeľov  22, Michalovce 
b)    DVB-T: kanál 28, stanovište: Nad Laborcom 6, Michalovce (miestny multiplex) 
c)     Kanál 32, stanovište: Nad Laborcom 6, Michalovce (miestny multiplex) 
d)    DVB-C - Hlavná stanica: neuvedená “   
 
 2. Časť 2. Územný rozsah retransmisie sa mení a znie: „okres Michalovce , Trebišov a Sobrance“ 
 
3. Časť 3.  Počet  prípojok sa mení a znie:      
    „3.  Počet  prípojok:  300“             
 
4. Časť 4.  Ponuka programových služieb sa dopĺňa nasledovne: za ostatný text sa zapisuje:   
 
      „televízne programové služby: K 32:    TV Mistral“ 

 
II. 

zastavuje  
 
správne konanie č. 467/SKL/2016 vo veci zmeny registrácie č. TKR/302 uvedených v žiadosti 
o registráciu retransmisie v časti rozšírenia ponuky programových služieb poskytovaných terestriálne 
prostredníctvom K 28 a K 32: Nova Sport 1, Nova Sport 2, Arena Sport 1, Arena Sport 2, Fishing & 
Hunting, History, ČT1, ČT2, Nickelodeon, National Geographic, National Geographic Wild, TV RiK, 
JOJ Cinema, Mňam a Óčko, pretože účastník konania na výzvu správneho orgánu v určenej lehote 
neodstránil nedostatky podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený. 
 
Úloha č. 16-14/637: 
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. 467/SKL/2016, zašle ho  
účastníkovi konania, spol. GeCom, s.r.o., spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.  
T: 5. 10. 2016                    Z: PLO 



K bodu 50/ 
Zánik  registrácie retransmisie zo zákona 
ÚK: Towercom, a.s.  číslo registrácie: TKR/351 
 
Uznesenie č. 16-14/50.562: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) berie na vedomie informáciu o zániku 
registrácie retransmisie č. TKR/351 držiteľa registrácie retransmisie Towerhome, a.s., keďže ku  dňu 
1. 7. 2016 podľa ustanovenia § 62 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
registrácia retransmisie zanikla odo dňa zániku právnickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom 
retransmisie. 
 
Úloha č. 16-14/638: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady písomne oznámi 
spoločnosti Towercom, a.s., ako právnemu nástupcovi spoločnosti Towerhome, a.s., zánik registrácie 
retransmisie podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. 
T: 5. 10. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 51/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.piestanytv.sk 
Poskytovateľ: TV PIEŠŤANY production, s. r. o.  
Stanovisko č. 587/AMS/2016 
 
Uznesenie č. 16-14/51.563: 
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa TV PIEŠŤANY production, s.r.o. doručené dňa 
13. 1. 2016 o prevádzkovaní služby TV Piešťany prevádzkovanej na internetovej stránke 
http://www.piestanytv.sk a v časti týkajúcej sa sekcie „Diskusie“ ho prijíma ako oznámenie podľa § 
63a zákona č. 308/2000 Z. z. Vo zvyšných častiach oznámenie prevádzkovateľa TV PIEŠŤANY 
production, s.r.o. odmieta z dôvodu, že predmetná služba v týchto častiach vzhľadom na podmienky, 
za ktorých je poskytovaná, nespĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie 
a nespadá tak pod pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Úloha č. 16-14/639: 
Kancelária Rady upovedomí TV PIEŠŤANY production, s.r.o. o vybavení jej oznámenia doručeného 
dňa 13. 1. 2016 a zaevidovaného pod. č. 118/2016. 
T: 16. 9. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 52/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.tvkosice.sk 
Poskytovateľ: MARK MEDIA s. r. o.  
Stanovisko č. 588/AMS/2016 
 
Uznesenie č. 16-14/52.564: 
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa MARK MEDIA s.r.o. doručené dňa 1. 3. 2016 
o prevádzkovaní služby TV Košice prevádzkovanej na internetovej stránke http://www.tvkosice.sk 
a odmieta ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že predmetná služba 
vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, nespĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej 
služby na požiadanie a nespadá tak pod pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Úloha č. 16-14/640: 
Kancelária Rady upovedomí MARK MEDIA s.r.o. o vybavení jej oznámenia doručeného dňa  
1. 3. 2016 a zaevidovaného pod. č. 992/2016. 
T: 16. 9. 2016                            Z: PgO 
 
 
 



53/ Rôzne 
 
1/ Smernica Rady č. 1/2016 o vedení účtovníctva 
 
Uznesenie č. 16-14/53.565: 
Rada schvaľuje predloženú smernicu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
2/ Smernica Rady č. 2/2016 o obehu účtovných dokladov 
 
Uznesenie č. 16-14/53.566: 
Rada schvaľuje predloženú smernicu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
3/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 6. 2016 
 
Uznesenie č. 16-14/53.567: 
Rada berie na vedomie predložené čerpanie rozpočtových prostriedkov. 
 
Hlasovanie: 

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

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



4/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 7. 2016 
 
Uznesenie č. 16-14/53.568: 
Rada berie na vedomie predložené čerpanie rozpočtových prostriedkov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
5/ SK č.: 348/SKL/2016 zo dňa 29. 4. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., číslo licencie: R/84 
Predkladá: PLO 
 
Uznesenie č. 16-14/53.569: 
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. 348/SKL/2016 zo dňa 29. 4. 2016 posúdila 
oznámenie o zmene licencie č. R/84 účastníka konania 
 
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. 
Seberíniho 482/1 
821 03 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona  
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 
licenciu č. R/84 nasledovne: 
 
názov a sídlo spoločnosti: 
 
„TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. 
Seberíniho 482/1 
821 03 Bratislava“ 
 
Úloha č. 16-14/641: 
V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví 
v správnom konaní rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 5. 10. 2016                    Z: PLO 
 



6/ Rozhodnutie o odvolaní spoločnosti BECEP s.r.o. proti rozhodnutiu Rady č. RPR/2/2016 
 
Uznesenie č. 16-14/53.570: 
Rada berie na vedomie predložený materiál. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
             prof. Miloš Mistrík 
            predseda 
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 
      
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Vladimír Holan 
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