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Zápisnica č. 18/2013 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 22. 10. 2013  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Pavol Dinka 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Sťažnosť č. 3849/295-2013 zo dňa 5. 8. 2013 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
ÚK: LOUD, s.r.o.        číslo licencie: R/118 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4102/313-2013      
(na vysielanie programu KRIMI zo dňa 18. 7. 2013 a Noviny zo dňa 29. 7. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4134/315-2013      
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 17. 4. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3846/284-2013      
(na vysielanie programu Slnko, seno, slanina zo dňa 4. 8. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3969/298-2013      
(na vysielanie programu KRIMI PLUS zo dňa 10. 8. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4033/303-2013     
(na vysielanie programu Rosalinda zo dňa 19. 8. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/109 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4067/304-2013, 4067/305-2013, 4133/314-2013     
(na vysielanie programu VyVolení – Dom snov z dní 20. a 21. 8. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4090/308-2013      
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 21. 8. 2013 a 23. 8. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/47 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4139/316-2013      
(na vysielanie programu Fooormania zo dňa 24. 8. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/104 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3788/281-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dní 25. 6. 2013, 15. 7. 2013 a 27. 7. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3851/288-2013     
(na vysielanie programu Metro dnes  z dní 4. a 17. 7. 2013)  
Vysielateľ: City TV, s. r. o.                číslo licencie: T/185 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4145/318-2013      
(na vysielanie programu Kapitán Dabač zo dňa 29. 8. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona       číslo licencie: TD/1 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3733/278-2013      
(na vysielanie: hlasitosť reklamy zo dňa 27. 7. 2013)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/104  
 
15/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 4233/49/TV-2013  
(monitorované dni: 3. 9., 6. 9. 2013) 
Vysielateľ: Quartex Group, s.r.o     číslo licencie:T/108  
 
16/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 4234/50/TV-2013  
(monitorované dni: 3. 9., 6. 9. 2013) 
Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín    číslo licencie:T/86  
 
17/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 4220/51/TV-2013 
(monitorované dni: 30. 8. 2013 a 2. 9. 2013) 
Vysielateľ: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., Prievidza  číslo licencie: T/43, TD/19 
 
18/ SK č.: 214-PLO/O-2371/2013 zo dňa 7. 5. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1507/137-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň : Noviny /Sektári naštvali dedinu (V ich obci vraj majú 
sídlo)/22. 3. 2013 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
19/ SK č.: 279-PLO/O-3498/2013 zo dňa  2. 7. 2013 
Doplnenie: Správa č. 1928/25/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/program/programová služba:  Noviny/16. 3., Panelák/ 5. 4., Noviny/ 8. 4.,  
10. 4., Súdna sieň/ 12. 4., Titanic/14. 4., KRIMI/16. 4., Geissenovci – Ťažký život milionárov/20. 4., Ty 



 3 

schudni a ty priber !/ 27. 4., Bučkovci 2 – Slnko, seno, dedina/29.4., X-men/4. 5. 2013, JOJ,  
23. 3. 2013, 2. 5. 2013/súvislý záznam/JOJ, 16. 4. 2013, 29.4.2013/súvislý záznam JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.            číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, TD/16 
 
20/ SK č.: 275-PLO/O-3494/2013 zo dňa  2.7. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 2095/197-2013, 2093/196-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/program/programová služba:  25. 4. 2013/9:20 hod do 9:40 hod, 17:50 hod do 
22:10 hod / Rádio VIVA 
ÚK: Rádio VIVA a.s.       číslo licencie: R/70 
       
21/ SK č.: 269-PLO/O-3488/2013 zo dňa 2. 7. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č.  2251/210-2013)  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: reklamné šoty/4. 5. 2013 v čase od 9:00:00 hod do 
09:59:59 hod/JOJ 
ÚK:  MAC TV s.r.o.                     číslo licencie: T/39, TD/15                                                        
 
22/ SK č.: 251-PLO/O-3031/2013 zo dňa 12. 6. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č.  1300/129-2013)  
(vo veci možného porušenia § 39 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný komunikát/deň: Krajina záchrancov/ 12. 3. 2013 v čase 19:55 do 22:05 hod. 
ÚK:  MAC TV s.r.o.                     číslo licencie: T/39, TD/15                                                                                
 
      
NEVEREJNÉ 
 
23/ SK č.: 319-PLO/D-4446/2013 zo dňa 23. 9. 2013 
oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: MAC TV  s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
24/ SK č.: 326-PLO/D-4613/2013 zo dňa 2. 10. 2013 
oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol.  s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17 
 
25/ SK č.: 327-PLO/D-4626/2013 zo dňa 3. 10. 2013 
Oznámenie o  zmene licencie  na  rozhlasové  vysielanie 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.        číslo licencie: R/88 
 
26/ SK č.: 318-PLO/D-4050/2013 zo dňa 21. 8. 2013 
Oznámenie o  zmene licencie  na  rozhlasové  vysielanie – zmena právnych skutočností 
ÚK: SPINOZA, s.r.o.         číslo licencie: R/106 
 
27/ SK č.: 330-PLO/D-4670/2013 zo dňa 7. 10. 2013 
Žiadosť o registráciu retransmisie 
ÚK: Sledovanie TV.sk s.r.o.         
 
28/ Rôzne 

 
 

************************* 
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K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 1028 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia 
sú splnené. 
 
Uznesenie č. 13-18/1.910: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Sťažnosť č. 3849/295-2013 zo dňa 5. 8. 2013 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
ÚK: LOUD, s.r.o.        číslo licencie: R/118 
 
Uznesenie č. 13-18/2.911: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti LOUD, s. r. o. vo veci 
možného porušenia § 16 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným nezačatím 
vysielania programovej služby PLUS FM do 360 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia 
o udelení licencie. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-18/1029: 
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: 5. 11. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-18/1030: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 1. 11. 2013                               Z: PLO 
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K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4102/313-2013      
(na vysielanie programu KRIMI zo dňa 18. 7. 2013 a Noviny zo dňa 29. 7. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-18/3.912: 
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. 4102/313-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-18/1031: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 1. 11. 2013                             Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4134/315-2013      
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 17. 4. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17 
    
Uznesenie č. 13-18/4.913: 
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. 4134/315-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA - SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 
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Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-18/1032: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 1. 11. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3846/284-2013      
(na vysielanie programu Slnko, seno, slanina zo dňa 4. 8. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-18/5.914: 
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 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 4. 8. 2013 
v čase o cca 17:01 hod odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Slnko, seno, slanina, ktorý 
označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania.   

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-18/1033: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 5. 11. 2013                    Z: PLO 
                        
Úloha č. 13-18/1034: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 1. 11. 2013                      Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3969/298-2013      
(na vysielanie programu KRIMI PLUS zo dňa 10. 8. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-18/6.915: 
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. 3969/298-2013 smerujúcu 
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voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-18/1035: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 1. 11. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4033/303-2013     
(na vysielanie programu Rosalinda zo dňa 19. 8. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/109 
  
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 WAU dňa 19. 8. 2013 v čase o cca 14:33 hod odvysielal program 
Rosalinda, ktorý bol odvysielaný s českým dabingom, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu používania 
štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 343/2007 Z. z. audiovizuálny zákon v znení neskorších 
predpisov. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.  
 
Úloha č. 13-18/1036: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 5. 11. 2013     Z: PLO 
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Úloha č. 13-18/1037: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 1. 11. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti       číslo licencie: T/39, TD/15 
Sťažnosť č. 4067/304-2013, 4067/305-2013, 4133/314-2013     
(na vysielanie programu VyVolení – Dom snov z dní 20. a 21. 8. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.  
         
Uznesenie č. 13-18/8.916: 
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. 4067/304-2013, 4067/305-
2013, 4133/314-2013 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC 
TV s.r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  zdržal sa   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová zdržala sa   
Dinka  zdržal sa   
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              zdržal sa   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 5-0-4, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-18/1038: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 1. 11. 2013                                  Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4090/308-2013      
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 21. 8. 2013 a 23. 8. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 13-18/9.917: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o. v súvislosti s tým, že odvysielaním komunikátov Akčná výhra dňa 
21. 8. 2013 o cca 06:50 hod a dňa 23. 8. 2013 o cca 06:50 hod na programovej službe DAJTO, ktoré 
mohli naplniť definíciu telenákupu podľa § 32 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., mohlo dôjsť 
k porušeniu povinnosti podľa § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., zabezpečiť, aby 
vysielaný telenákup bol čestný. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
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Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-18/1039: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 5. 11. 2013  Z: PLO 
 
Úloha č. 13-18/1040: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 1. 11. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4139/316-2013      
(na vysielanie programu Fooormania zo dňa 24. 8. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/104 
    
Uznesenie č. 13-18/10.918: 
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. 4139/316-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby FOOOR vysielateľa MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-18/1041: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 1. 11. 2013                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-18/10.919: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. 
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v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Fooormania 
zo dňa 24. 8. 2013 odvysielaného o cca 23:45 hod na programovej službe FOOOR.  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-18/1042: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 5. 11. 2013                               Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3788/281-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dní 25. 6. 2013, 15. 7. 2013 a 27. 7. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-18/11.920: 
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. 3788/281-2013 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  zdržal sa   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová zdržala sa 
Dinka  zdržal sa 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-18/1043: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 1. 11. 2013                             Z: PgO 
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K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3851/288-2013     
(na vysielanie programu Metro dnes  z dní 4. a 17. 7. 2013)  
Vysielateľ: City TV, s. r. o.                číslo licencie: T/185 
 
Uznesenie č. 13-18/12.921: 
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 City TV, s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v dňoch 
4. 7., 17. 7. a 18. 7. 2013 o cca 18:05 hod odvysielal na televíznej programovej službe TV 
BRATISLAVA program Metro dnes, ktorým mohlo dôjsť k nezabezpečeniu všestrannosti informácií 
a názorovej plurality v rámci vysielanej televíznej programovej služby TV BRATISLAVA. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-18/1044: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 5. 11. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-18/1045: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 1. 11. 2013                     Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4145/318-2013      
(na vysielanie programu Kapitán Dabač zo dňa 29. 8. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona       číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 13-18/13.922: 
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 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 29. 8. 2013 v čase o cca 15:15 hod odvysielal v rámci programovej 
služby Jednotka program Kapitán Dabač, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 
rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.  
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-18/1046: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 5. 11. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-18/1047: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 1. 11. 2013                      Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3733/278-2013      
(na vysielanie: hlasitosť reklamy zo dňa 27. 7. 2013)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/104  
 
Uznesenie č. 13-18/14.923: 
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. 3733/278-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby FOOOR vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-18/1048: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 1. 11. 2013                             Z: PgO 
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K bodu 15/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 4233/49/TV-2013  
(monitorované dni: 3. 9., 6. 9. 2013) 
Vysielateľ: Quartex Group, s.r.o     číslo licencie:T/108 
                                                                                                 
Uznesenie č. 13-18/15.924: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 4233/49/TV-2013 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní z dní 3.9.2013 a 6.9.2013 vysielateľa Quartex group, s.r.o., Holíč, s licenciou č. T/108 
nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-18/1049: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 1. 11. 2013                           Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 4234/50/TV-2013  
(monitorované dni: 3. 9., 6. 9. 2013) 
Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín    číslo licencie:T/86 
 
Uznesenie č. 13-18/16.925: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 4234/50/TV-2013 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní z dní 3.9.2013. a 6.9.2013 vysielateľa Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o. s licenciou č. 
T/86 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 13-18/1050: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 1. 11. 2013                        Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 4220/51/TV-2013 
(monitorované dni: 30. 8. 2013 a 2. 9. 2013) 
Vysielateľ: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., Prievidza  číslo licencie: T/43, TD/19  
 
Uznesenie č. 13-18/17.926: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 4220/51/TV-2013 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní z dní 30.8.2013. a 2.9.2013 vysielateľa Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., s licenciou č. 
T/43, TD/19 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-18/1051: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 1. 11. 2013                        Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 214-PLO/O-2371/2013 zo dňa 7. 5. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1507/137-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň : Noviny /Sektári naštvali dedinu (V ich obci vraj majú 
sídlo)/22. 3. 2013 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-18/18.927: 
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. 214-PLO/O-
2371/2013 MAC TV s.r.o., Bratislava 

 p o r u š i l 

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

tým, 
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že dňa 22. 3. 2013 o cca 19:30 hod. odvysielal na programovej službe JOJ v rámci programu Noviny 
príspevok s názvom Sektári naštvali dedinu (V ich obci vraj majú sídlo), v ktorom odvysielal 
jednostranné informácie o obsahu internetovej stránky fiktívnej bohosloveckej fakulty so sídlom 
v Hostoviciach a v ktorom redaktorka uviedla hodnotiaci úsudok o obsahu tejto stránky, čím nebola 
zabezpečená objektívnosť a nestrannosť tohto programu, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  zdržal sa 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

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

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

Mistrík  za   
Abrahám  zdržal sa 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-18/1052: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 22. 11. 2013                                                                                                                              Z: PLO 
 
Úloha č. 13-18/1053: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 1. 11. 2013                                Z: PgO 
  
K bodu 19/ 
SK č.: 279-PLO/O-3498/2013 zo dňa  2. 7. 2013 
Doplnenie: Správa č. 1928/25/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/program/programová služba:  Noviny/16. 3., Panelák/ 5. 4., Noviny/ 8. 4.,  
10. 4., Súdna sieň/ 12. 4. 2013, JOJ, Titanic/14. 4. 2013, JOJ PLUS, KRIMI/16. 4., Geissenovci – 
Ťažký život milionárov/20. 4., Ty schudni a ty priber !/ 27. 4., Bučkovci 2 – Slnko, seno, dedina/29.4., 
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X-men 2/4. 5. 2013, JOJ, 23. 3. 2013, 2. 5. 2013/súvislý záznam/JOJ, 16. 4. 2013, 29.4.2013/súvislý 
záznam JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.            číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 13-18/19.928: 
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. 
279-PLO/O-3498/2013 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 Noviny zo dňa 16. 3. 2013 o cca 19:30 hod odvysielaného na programovej službe JOJ, 
- programu Panelák zo dňa 5. 4. 2013 o cca 20:30 hod odvysielaného na programovej službe JOJ, 
- programu Noviny zo dňa 8. 4. 2013 o cca 19:30 hod odvysielaného na programovej službe JOJ, 
- programu Noviny zo dňa 10. 4. 2013 o cca 19:30 hod odvysielaného na programovej službe JOJ, 
- programu Súdna sieň zo dňa 12. 4. 2013 o cca 18:00 hod odvysielaného na programovej službe 

JOJ, 
- programu Titanic (dve časti) zo dňa 14. 4. 2013 o cca 16:00 hod odvysielaného na programovej 

službe JOJ PLUS, 
- programu KRIMI zo dňa 16. 4. 2013 o cca 19:00 hod odvysielaného na programovej službe JOJ, 
- programu Geissenovci – Ťažký život milionárov zo dňa 20. 4. 2013 o cca 09:53 hod odvysielaného 

na programovej službe JOJ, 
- programu Ty schudni a ty priber! zo dňa 27. 4. 2013 o cca 11:00 hod odvysielaného na 

programovej službe JOJ, 
- programu Bučkovci 2 – Slnko, seno, dedina zo dňa 29. 4. 2013 o cca 21:30 hod odvysielaného na 

programovej službe JOJ, 
- programu X-men 2 zo dňa 4. 5. 2013 o cca 08:15 hod odvysielaného na programovej službe JOJ, 
súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ 
- zo dňa 23. 3. 2013 v čase od 19:55 hod do 23:05 hod, 
- zo dňa 2. 5. 2013 v čase od 08:55 hod do 14:05 hod, 
súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ PLUS 
- zo dňa 16. 4. 2013 v čase od 16:15 hod do 16:30 hod, 
- zo dňa 29. 4. 2013 v čase od 15:35 hod do 15:50 hod,  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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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 6 638,- €, slovom šesťtisíc šesťstotridsaťosem 
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: 7000088921/8180, VS***13,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-18/1054: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 22. 11. 2013                  Z: PLO 
 
K bodu 20/  
SK č.: 275-PLO/O-3494/2013 zo dňa  2. 7. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 2095/197-2013, 2093/196-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/program/programová služba:  25. 4. 2013/9:20 hod do 9:40 hod, 17:50 hod do 
22:10 hod / Rádio VIVA 
ÚK: Rádio VIVA a.s.       číslo licencie: R/70 
 
Uznesenie č. 13-18/20.929: 
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. 
275-PLO/O-3494/2013 Rádio VIVA a.s. 
 

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 Rádio VIVA zo dňa 
25. 4. 2013 v čase od 09:20 hod do 09:40 hod a zo dňa 25. 4. 2013 v čase od 17:50 hod do 22:10 hod, 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

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

za čo mu ukladá 

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

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

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-18/1055: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 22. 11. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 269-PLO/O-3488/2013 zo dňa 2. 7. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č.  2251/210-2013)  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: reklamné šoty/4. 5. 2013 v čase od 9:00:00 hod do 
09:59:59 hod/JOJ 
ÚK:  MAC TV s.r.o.                     číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-18/21.930: 
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. 
269-PLO/O-3488/2013 MAC TV s.r.o. 
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p o r u š i l  

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

tým, 

že na televíznej programovej službe JOJ dňa 4. 5. 2013 v čase od 09:00:00 hod do 09:59:59 hod 
odvysielal 

- reklamný blok v čase od cca 09:12:38 hod do cca 09:18:38 hod v trvaní 6 minút, 
- komunikát propagujúci film Iron man 3, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 

zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 09:18:42 hod do cca 09:19:02 hod v trvaní 20 sekúnd, 
- reklamný blok v čase od cca 09:46:12 hod do cca 09:52:11 hod v trvaní 5 minút a 59 sekúnd 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 19 sekúnd, čiže o 19 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, 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 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: 7000088921/8180, VS***13,KS6548. 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-18/1056: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 22. 11. 2013                    Z: PLO 
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K bodu 22/ 
SK č.: 251-PLO/O-3031/2013 zo dňa 12. 6. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č.  1300/129-2013)  
(vo veci možného porušenia § 39 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný komunikát/deň: Krajina záchrancov/ 12. 3. 2013 v čase 19:55 do 22:05 hod. 
ÚK:  MAC TV s.r.o.                     číslo licencie: T/39, TD/15                                                                                                     
 
Uznesenie č. 13-18/22.931: 
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. 
251-PLO/O-3031/2013 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 39 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 

že na programovej službe JOJ dňa 12. 3. 2013 v čase o cca 20:17:54 hod odvysielal komunikát 
informujúci o projekte Krajina záchrancov, ktorý bol doplnkovým vysielaním a ktorý bol 
sponzorovaný, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  proti   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-1-0, 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   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 
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Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté.   
 
Úloha č. 13-18/1057: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 22. 11. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 319-PLO/D-4446/2013 zo dňa 23. 9. 2013 
oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: MAC TV  s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 326-PLO/D-4613/2013 zo dňa 2. 10. 2013 
oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 327-PLO/D-4626/2013 zo dňa 3. 10. 2013 
Oznámenie o  zmene licencie  na  rozhlasové  vysielanie 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.        číslo licencie: R/88 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 318-PLO/D-4050/2013 zo dňa 21. 8. 2013 
Oznámenie o  zmene licencie  na  rozhlasové  vysielanie – zmena právnych skutočností 
ÚK: SPINOZA,   s.r.o.        číslo licencie: R/106 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 330-PLO/D-4670/2013 zo dňa 7. 10. 2013 
Žiadosť o registráciu retransmisie 
ÚK: Sledovanie TV.sk s.r.o.   
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
28/ Rôzne 
 
1/ Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady nad priebehom volebnej kampane vo voľbách do 
zastupiteľstiev samosprávnych krajov 
Predkladá: PgO  
 
Uznesenie č. 13-18/28.937: 
Rada schvaľuje materiál Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady v období kampane, moratória 
a volieb do zastupiteľstiev samosprávnych krajov. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
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Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
2/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 8. 2013    
Predkladá: ÚRK 
 
Uznesenie č. 13-18/28.938: 
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31. 8. 2013.  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
3/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 9. 2013    
Predkladá: ÚRK 
 
Uznesenie č. 13-18/28.939: 
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30. 9. 2013. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
4/ Smernica č. 3/2013 o verejnom obstarávaní 
Predkladá: ÚRK 
 
Uznesenie č. 13-18/28.940: 
Rada schvaľuje smernicu č. 3/2013 o verejnom obstarávaní. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
V Bratislave dňa 22. 10. 2013                                
                                      
 

          prof. Miloš Mistrík 
                predseda 
 Rady pre vysielanie a retransmisiu                                         
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Pavol Dinka 


