
Zápisnica č. 19/2013 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 5. 11. 2013  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Mgr. Karol Haťapka 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3904/293-2013      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa zo dňa 8. 8. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4267/320-2013     
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 7. 9. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4336/323-2013      
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 5. 9. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: RD/1 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4350/324-2013      
(na vysielanie programu V politike zo dňa 15. 9. 2013)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4459/331-2013      
(na vysielanie programu Sanitka 2 zo dňa 17. 9. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona       číslo licencie: TD/1 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3992/299-2013     
(na vysielanie programu Star Trek  zo dňa 15. 8. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o   číslo licencie: TD/47 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4143/317-2013     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 28. 8. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4209/319-2013     
(na vysielanie programu Kardashianky a ich rodina zo dňa 3. 9. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/109 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4077/307-2013     
(na vysielanie programu Eurovýhra zo dňa 23. 8. 2013)  
Vysielateľ: INTERACTIV.ME, s. r. o.      číslo licencie: T/190,TD/33 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4135/328-2013     
(na vysielanie programu Fooormania zo dňa 27. 8. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: TD/104 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4622/343-2013, 4634/345-2013, 4865/353-2013 
(na vysielanie programovej služby TV8 z dní 1. 10. a 3. 10. 2013)  
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s r.o.        číslo licencie: TD/10 
 
13/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 4298/52/TV-2013 
(monitorované dni: 10. 9. 2013) 
Vysielateľ: SEWARE multimedia, v.o.s., Žiar nad Hronom  číslo licencie: T/91 
 
14/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 4426/54/TV-2013  
(monitorované dni: 15. 9. 2013) 
Vysielateľ: TATRA – AEC, spol. s r.o.              číslo licencie: TD/93  
 
15/ SK č.: 273-PLO/O-3492/2013 zo dňa 2. 7. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 2722/224-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: U Nikodéma/22. 4. 2013/TV LUX 
ÚK: TV LUX s.r.o.        číslo licencie: T/207, TD/94 
 
16/ SK č.: 267-PLO/O-3486/2013 zo dňa 2. 7. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 2246/209-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/ programová služba: Noviny /NA STOPE – Ďalšie týrané deti!/10. 4. 2013, 
Noviny/VÁŽNE PODOZRENIE – Chyby v systéme ochrany detí/11. 4. 2013/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
17/ SK č.: 278-PLO/O-3497/2013 zo dňa 2. 7. 2013 
Doplnenie: Správa č. 713/24/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/ programová služba: programy sprevádzané hlasovým komentovaním pre 
nevidiacich/od 1. 2. 2013 do 28. 2. 2013/súvislý záznam/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15,  
 
18/ SK č.: 302-PLO/O-4182/2013 zo dňa 27. 8. 2013 
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2013 
ÚK:  MAC TV s.r.o.    
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/programová služba: apríl, máj, jún 2013/WAU 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/109 
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19/ SK č.: 299-PLO/O-4179/2013 zo dňa 27. 8. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č.  2799/233-2013, 2800/229-2013, 3089/259-2013)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadaný záznam/deň/program/programová služba:  Akty X – Tooms/Ozajstné zviera/3. 5. 2013/JOJ 
PLUS, Teror vo vlaku/24. 5. 2013, Črepiny*/2. 6. 2013, Odhalenie/2.6.2013/JOJ PLUS 
ÚK:  MAC TV s.r.o.                     číslo licencie: T/219, TD/16                             
 
20/ SK č.: 298-PLO/O-4178/2013 zo dňa 27. 8. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č.  3089/259-2013, 2900/240-2013)  
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadaný záznam/ program/deň/ programová služba: Odhalenie/2. 6. 2013/JOJ PLUS, Milionár 
z chatrče/4. 6. 2013/JOJ 
ÚK:  MAC TV s.r.o.              číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, TD/16                           
 
 
NEVEREJNÉ 
 
21/ SK č.: 333-PLO/D-4757/2013 zo dňa 15. 10. 2013 
oznámenie o zmene licencie na  televízne vysielanie 
ÚK: MV Média, s.r.o.        číslo licencie: T/224 
 
22/ SK č.: 328-PLO/D-4561/2013 zo dňa 30. 9. 2013 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: GeCom, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/302 
 
23/ Rôzne 

 
************************* 

 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 1062 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia 
sú splnené. 
 
Uznesenie č. 13-19/1.941: 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/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3904/293-2013      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa zo dňa 8. 8. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17 
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Uznesenie č. 13-19/2.942: 
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 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 8. 8. 2013 o cca 18:31 hod odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
program Dva a pol chlapa, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím 
mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.   
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-1-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-19/1063: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 15. 11. 2013                             Z: PgO 
 
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: 19. 11. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4267/320-2013     
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 7. 9. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-19/3.943: 
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. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na  
televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 7. 9. 2013 o cca 19:00 hod. v programe Veľké 
noviny príspevok „HUMENNÉ INCIDENT POČAS NÁVŠTEVY PREZIDENTA“, v ktorom mohlo 
dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-19/1064: 
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: 19. 11. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-19/1065: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 15. 11. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4336/323-2013      
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 5. 9. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: RD/1 
    
Uznesenie č. 13-19/4.944: 
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 7. 5. 2013 o cca 12:00 hod odvysielal na programovej službe 
Rádio Slovensko v rámci programu Rádiožurnál príspevok v titulku označený názvom Krajský súd 
v Prešove zrušil rozsudok – 22 rokov väzenia pre Bakiho Sadikiho, v ktorom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-19/1066: 
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. 11. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-19/1067: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 15. 11. 2013                    Z: PgO 
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K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4350/324-2013      
(na vysielanie programu V politike zo dňa 15. 9. 2013)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 13-19/5.945: 
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. 4350/324-2013 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   
Abrahám  zdržal sa 
Alakša  za 
Danielová zdržala sa 
Dinka  za 
Haťapka zdržal sa 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-19/1068: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 15. 11. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4459/331-2013      
(na vysielanie programu Sanitka 2 zo dňa 17. 9. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona       číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 13-19/6.946: 
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 17. 9. 2013 o cca 21:30 hod odvysielal v rámci programovej služby 
Jednotka program Sanitka 2, 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   
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Škultéty  za 
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-19/1069: 
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: 19. 11. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-19/1070: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 15. 11. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3992/299-2013     
(na vysielanie programu Star Trek  zo dňa 15. 8. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 13-19/6.947: 
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. 3992/299-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dajto 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. 13-19/1071: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15. 11. 2013                             Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4143/317-2013     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 28. 8. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o   číslo licencie: T/41, TD/17 
         
Uznesenie č. 13-19/8.948: 
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. 4143/317-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
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spol. s.r.o. a v častiach týkajúcich sa ustanovení § 19 ods. 1 písm. f) a § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. 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              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-19/1072: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti.  
T: 15. 11. 2013                     Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-19/8.949: 
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 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.  v súvislosti 
s tým, že dňa 28. 8. 2013 v čase o cca 19:00 hod odvysielal na programovej službe TV MARKÍZA 
v rámci programu Televízne noviny príspevok s názvom Bezpečne do školy, bez predchádzajúceho 
slovného upozornenia: „Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov.“, 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              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-19/1073: 
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: 19. 11. 2013                    Z: PLO 
                        
Úloha č. 13-19/1074: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 15. 11. 2013          Z: PgO 
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K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4209/319-2013     
(na vysielanie programu Kardashianky a ich rodina zo dňa 3. 9. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/109 
 
Uznesenie č. 13-19/9.950: 
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. 4209/319-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby WAU 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              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-19/1075: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 15. 11. 2013                                         Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4077/307-2013     
(na vysielanie programu Eurovýhra zo dňa 23. 8. 2013)  
Vysielateľ: INTERACTIV.ME, s. r. o.      číslo licencie: T/190,TD/33 
    
Uznesenie č. 13-19/10.951: 
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 INTERACTIV.ME, 
s. r. o. v súvislosti s tým, že odvysielaním komunikátu Eurovýhra dňa 23. 8. 2013 o cca 01:00 hod na 
programovej službe RING TV, ktorý mohol 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 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný 
Škultéty  za 
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Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-19/1076: 
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. 11. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-19/1077: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 15. 11. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4135/328-2013     
(na vysielanie programu Fooormania zo dňa 27. 8. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: TD/104 
 
Uznesenie č. 13-19/11.952: 
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. 4135/328-2013 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              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-19/1078: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 15. 11. 2013                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-19/11.953: 
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. 
v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Fooormania 
zo dňa 27. 8. 2013 odvysielaného o cca 23:35 hod na programovej službe FOOOR.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-19/1079: 
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. 11. 2013                               Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4622/343-2013, 4634/345-2013, 4865/353-2013 
(na vysielanie programovej služby TV8 z dní 1. 10. a 3. 10. 2013)  
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s r.o.        číslo licencie: TD/10 
 
Uznesenie č. 13-19/12.954: 
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. 4622/343-2013, 4634/345-
2013 a 4865/353-2013 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV8 vysielateľa 
PHONOTEX spol. s r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. 
za nepreskúmateľné. 
 
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. 13-19/1080: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom dôvody nepreskúmateľnosti sťažností. 
T: 15. 11. 2013                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-19/12.955: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi PHONOTEX spol. 
s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby TV8 zo dňa 1. 10. 2013 
v čase od 07:00 hod do 09:00 hod a zo dňa 3. 10. 2013 v čase od 07:00 hod do 09:00 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. 
 
Úloha č. 13-19/1081: 
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. 11. 2013                               Z: PLO 
 
K bodu 13/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 4298/52/TV-2013 
(monitorované dni: 10. 9. 2013) 
Vysielateľ: SEWARE multimedia, v.o.s., Žiar nad Hronom  číslo licencie: T/91 
 
Uznesenie č. 13-19/13.956: 
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. 4298/52/TV-2013 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní zo dňa 10.9.2013 vysielateľa SEWARE multimedia, v.o.s., Žiar nad Hronom, s licenciou č. 
T/91 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. 13-19/1082: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 15. 11. 2013                       Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 4426/54/TV-2013  
(monitorované dni: 15. 9. 2013) 
Vysielateľ: TATRA – AEC, spol. s r.o.              číslo licencie: TD/93  
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Uznesenie č. 13-19/14.957: 
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. 4426/54/TV-2013 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní zo dňa 15.9.2013 vysielateľa TATRA – AEC, spol. s r.o. s licenciou  
č. TD/93 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. 13-19/1083: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 15. 11. 2013                       Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 273-PLO/O-3492/2013 zo dňa 2. 7. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 2722/224-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: U Nikodéma/22. 4. 2013/TV LUX 
ÚK: TV LUX s.r.o.        číslo licencie: T/207, TD/94 
                                                                                                 
Uznesenie č. 13-19/15.958: 
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. 273-
PLO/O-3492/2013 TV LUX 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 22. 4. 2013 o cca 20:30 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV LUX program U 
Nikodéma, čím došlo k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci  
vysielanej programovej služby, keďže účastník konania nesprostredkoval tému rodovej rovnosti 
v rámci svojej programovej služby v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti aj 
z hľadiska zástancov tzv. ideológie rodovej rovnosti 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-19/1084: 
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. 12. 2013                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-19/1085: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 15. 11. 2013                                                       Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 267-PLO/O-3486/2013 zo dňa 2. 7. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 2246/209-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/ programová služba: Noviny /NA STOPE – Ďalšie týrané deti!/10. 4. 2013, 
Noviny/VÁŽNE PODOZRENIE – Chyby v systéme ochrany detí/11. 4. 2013/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-19/16.959: 
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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 267-
PLO/O-3486/2013 MAC TV s.r.o. 
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 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 JOJ odvysielal  
 
I.  dňa 10. 4. 2013 o cca 19:30 hod v programe Noviny príspevok s názvom NA STOPE – Ďalšie 

týrané deti!, v ktorom nebolo žiadnym spôsobom sprostredkované stanovisko Úradu práce 
sociálnych vecí a rodiny Bratislava k tvrdeniam o jeho nezáujme a nečinnosti a stanovisko matky 
detí k tvrdeniam o zanedbávaní starostlivosti o deti a o podozrení z ich týrania matkou, čím nebola 
zabezpečená objektívnosť a nestrannosť tohto spravodajského programu, zároveň v úvode 
príspevku odznelo komentatívne vyjadrenie moderátorky/moderátora o tom, že matka sa nestará 
riadne o deti a jej konanie môže hraničiť s trestným činom, ktoré nebolo oddelené od informácií 
spravodajského charakteru, čím došlo k neoddeleniu názorov a hodnotiacich komentárov od 
informácií spravodajského charakteru, 

 
II. dňa 11. 4. 2013 o cca 19:30 hod v rámci programu Noviny príspevok s názvom VÁŽNE 

PODOZRENIE – Chyby v systéme ochrany detí, v ktorom nebolo sprostredkované žiadnym 
spôsobom stanovisko základnej školy k tvrdeniu o tom, že základná škola nevie ani to, ktorého 
pediatra majú deti prideleného, ani v ktorej zdravotnej poisťovni sú deti poistené a tiež nebolo 
sprostredkované žiadnym spôsobom stanovisko Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava 
k tvrdeniam o jeho dlhodobom nezáujme a nekonaní v prípade podozrenia z týrania detí, čím 
nebola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť tohto spravodajského programu, 

 
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   
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Škultéty  za 
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-19/1086: 
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. 12. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-19/1087: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 15. 11. 2013                                           Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 278-PLO/O-3497/2013 zo dňa 2. 7. 2013 
Doplnenie: Správa č. 713/24/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/ programová služba: programy sprevádzané hlasovým komentovaním pre 
nevidiacich/od 1. 2. 2013 do 28. 2. 2013/súvislý záznam/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-19/17.960: 
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. 
278-PLO/O-3497/2013 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 súvislé záznamy vysielania programov sprevádzaných hlasovým 
komentovaním pre nevidiacich odvysielaných v rámci televíznej programovej služby JOJ v období od 
1. 2. 2013 do 28. 2. 2013, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 6 638,- €, slovom šesťtisíc šesťstotridsaťosem 
eur. 
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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  neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-19/1088: 
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. 12. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 302-PLO/O-4182/2013 zo dňa 27. 8. 2013 
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2013 
ÚK:  MAC TV s.r.o.    
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/programová služba: apríl, máj, jún 2013/WAU 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/109 
 
Uznesenie č. 13-19/18.961: 
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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 302-
PLO/O-4182/2013 spoločnosť MAC TV s.r.o., držiteľ licencie č. TD/109 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 

že v rámci vysielania monotypovej televíznej programovej služby WAU nedosiahol v mesiacoch apríl, 
máj, jún 2013 min. 2% podiel vysielania  programov vo verejnom záujme, čím došlo k vysielaniu 
v rozpore s podmienkami licencie na vysielanie televíznej programovej služby WAU, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 

 17



Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  neprítomný 

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 700 €, slovom sedemsto 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  neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-19/1089: 
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. 12. 2013                                                                                                                                Z: PLO 
  
K bodu 19/ 
SK č.: 299-PLO/O-4179/2013 zo dňa 27. 8. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č.  2799/233-2013, 2800/229-2013, 3089/259-2013)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadaný záznam/deň/program/programová služba:  Akty X – Tooms/Ozajstné zviera/3. 5. 2013/JOJ 
PLUS, Teror vo vlaku/24. 5. 2013, Črepiny*/2. 6. 2013, Odhalenie/2.6.2013/JOJ PLUS 
ÚK:  MAC TV s.r.o.                     číslo licencie: T/219, TD/16                              
 
Uznesenie č. 13-19/19.962: 
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. 299-
PLO/O-4179/2013 MAC TV s.r.o.,  

 
porušil 

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

 
tým, 

 
že v rámci programovej služby JOJ PLUS odvysielal  
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1. - dňa 3. 5. 2013 o cca 13:18:25 hod upútavku program Ozajstné zviera, ktorá bola 
klasifikovaná ako nevhodná pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, 
- dňa 24. 5. 2013 o cca 12:15:23 hod upútavku na program Teror vo vlaku, ktorá bola 
klasifikovaná ako nevhodná pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, čím došlo 
k nesprávnemu uplatneniu § 4 ods. 2 Jednotného systému označovania v znení účinnom od 
1. 4. 2013; 
 

2. - dňa 2. 6. 2013 o cca 20:47:37 hod a o cca 21:42:03 hod upútavku program Črepiny*, ktorá 
bola klasifikovaná ako nevhodná a neprístupná pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, 
čím došlo k nesprávnemu uplatneniu § 4 ods. 1 Jednotného systému označovania v znení 
účinnom od 1. 4. 2013; 

 
3. - dňa 3. 5. 2013 o cca 13:18:43 hod, 

- dňa 24. 5. 2013 o cca 12:15:38 hod, 
- dňa 2. 6. 2013 o cca 20:47:45 hod, o cca 21:42:10 hod, o cca 22:19:22 hod, 
informácie o svojej programovej ponuke prostredníctvom oznámenia o vlastnom programe vo 
forme textových informácií, pričom k nevhodným a neprístupným programom pre maloletých 
neuviedol príslušný grafický symbol jednotného systému označovania, čím došlo 
k nesprávnemu uplatneniu § 5 ods. 1 Jednotného systému označovania v znení účinnom od 
1. 4. 2013; 
 

4. - dňa 2. 6. 2013 o cca 20:22:51 hod upútavku na program Odhalenie, ktorú neoznačil 
totožným grafickým symbolom ako samotný program, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu  
§ 6 ods. 5 druhá veta Jednotného systému označovania v znení účinnom od 1. 4. 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. 
 

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 15 000,- €, slovom pätnásťtisíc 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 
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Holan   za 
Kmec              za  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-19/1090: 
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. 12. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-19/1091: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 15. 11. 2013                               Z: PgO 
 
K bodu 20/  
SK č.: 298-PLO/O-4178/2013 zo dňa 27. 8. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č.  3089/259-2013, 2900/240-2013)  
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadaný záznam/ program/deň/ programová služba: Odhalenie/2. 6. 2013/JOJ PLUS, Milionár 
z chatrče/4. 6. 2013/JOJ 
ÚK:  MAC TV s.r.o.              číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, TD/16                           
 
Uznesenie č. 13-19/20.963: 
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. 
298-PLO/O-4178/2013 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, že 

– program Odhalenie odvysielaný na programovej službe JOJ PLUS dňa 2. 6. 2013 o cca 20:29 hod 
v trvaní cca 148 minút a 12 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením reklamy 
päťkrát, 

– časový úsek od cca 21:51:32 hod do cca 22:21:31 hod programu Milionár z chatrče odvysielaného 
na programovej službe JOJ dňa 4. 6. 2013 o cca 21:51 hod, ktorý zodpovedá prvému 30-
minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením reklamy, 
a to o cca 21:52:24 hod a o cca 22:18:41 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 

sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 4 000,- €, slovom štyritisíc 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. 13-19/1092: 
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. 12. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-19/1093: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 15. 11. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 333-PLO/D-4757/2013 zo dňa 15. 10. 2013 
oznámenie o zmene licencie na  televízne vysielanie 
ÚK: MV Média, s.r.o.        číslo licencie: T/224 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 328-PLO/D-4561/2013 zo dňa 30. 9. 2013 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: GeCom, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/302 
                                                                                                 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
23/ Rôzne 
 
1/ Návrh rozpočtu Rady pre vysielanie a retransmisiu pre rok 2014 
Predkladá: ÚRK 
 
Uznesenie č. 13-19/22.965: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2014 a ukladá riaditeľovi 
Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu predložiť tento návrh Výboru Národnej rady pre kultúru 
a médiá.  
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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.   
 
  
2/ Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu riaditeľovi Kancelárie Rady JUDr. Ľubošovi Kuklišovi 
na zasadnutie skupiny regulátorov v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb, ktoré sa uskutoční 
dňa 19. 11. 2013 v Bruseli. 
 
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 5. 11. 2013                                
                                      
 
 

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