
Zápisnica č. 21/2013 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 3. 12. 2013  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Mgr. Ľubomír Kmec 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 306-PLO/O-4371/2013 zo dňa 10. 9. 2013 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Axalnet, s.r.o. 
 
3/ Sťažnosť č. 4860/356-2013 zo dňa 18. 10. 2013 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: KONFER TV, s.r.o., 
        Dávid Kondicz - KONFER networks    číslo registrácie: TKR/313 
 
4/ Sťažnosť č. 4462/337-2013 zo dňa 23. 9. 2013 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: SPINOZA, s.r.o.        číslo licencie: R/106  
          
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4566/340-2013     
(na vysielanie programu Rádiožurnál o 12.00 a 18.00 h zo dňa 11. 9. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: RD/1 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4656/346-2013     
(na vysielanie programu 112 zo dňa 4. 10. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
      
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4263/342-2013     
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 1. a 6. 10. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4402/325-2013    
(na vysielanie programu Panelák zo dňa 16. 9. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4460/332-2013      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 21. 9. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4460/333-2013      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 22. 9. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4304/321-2013, 4335/322-2013      
(na vysielanie programu Dobré ráno, Slovensko zo dňa 11. 9. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/1 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4396/326-2013      
(na vysielanie programu Simpsonovci, Panelák (hlasitosť reklamy) zo dňa 18. 9. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: TD/16, T/219 
 
13/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 4855/65/TV-2013 
(monitorované dni: 16. a 18. 10. 2013) 
Vysielateľ: OTS, s.r.o., Čadca      číslo licencie:  T/101 
 
14/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 4704/61/Ro-2013  
(monitorované dni: 23. 9. 2013) 
Vysielateľ: Marek Petráš               číslo licencie: R/93 
 
15/ SK č.: 317-PLO/O-4382/2013 zo dňa 10. 9. 2013 
Doplnenie: Správa č. 3177/27/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorované vysielanie/deň /programová služba: Zostrih futbalového zápasu Kalná nad Hronom – 
Nesvady, Zostrih z dňa detí z 1. 6. 2013/20. 6. 2013/Infokanál 
ÚK: Kalná KTR, s.r.o.                   číslo licencie: T/239 
 
16/ SK č.: 274-PLO/O-3493/2013 zo dňa 2. 7. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 2122/198-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorovaný program/deň /programová služba: Ty schudni a ty priber!/27. 4. 2013/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39, TD/15 
 
17/ SK č.: 308-PLO/O-4373/2013 zo dňa 10. 9. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 3048/253-2013) 
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 39a ods. 5 písm. c) 
zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň /programová služba: Teleráno/17. 6. 2013/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41, TD/17 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
18/ SK č.: 370-PLO/D-5304/2013 zo dňa 15. 11. 2013 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Teledata, s.r.o.        číslo licencie: TD/21 
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19/ SK č.: 385-PLO/D-4886/2013 zo dňa 22. 10. 2013 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie   
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.       číslo registrácie: TKR/239 
 
20/ SK č.: 387-PLO/D-5366/2013 zo dňa 21. 11. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: Slovanet, a.s.         číslo registrácie: TKR/272 
 
21/ SK č.: 371-PLO/D-5092/2013 zo dňa 4. 11. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Dávid Kondicz - KONFER networks    číslo registrácie: TKR/313 
 
22/ Rôzne 

 
 

************************* 
 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 1152 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia 
sú splnené. 
 
Uznesenie č. 13-21/1.1023: 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/ 
SK č.: 306-PLO/O-4371/2013 zo dňa 10. 9. 2013 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Axalnet, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 13-21/2.1024: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 306-PLO/O-
4371/2013 vedené proti spoločnosti Axalnet, s.r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
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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. 13-21/1153: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 17. 12. 2013                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-21/1154: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 13. 12. 2013                                                       Z: PgO 
 
K bodu 3/ 
Sťažnosť č. 4860/356-2013 zo dňa 18. 10. 2013 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: KONFER TV, s.r.o., 
        Dávid Kondicz - KONFER networks    číslo registrácie: TKR/313 
 
Uznesenie č. 13-21/3.1025: 
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. 4860/356-2013 smerujúcu 
voči spoločnosti KONFER TV, s.r.o. a samostatne podnikajúcej fyzickej osobe Dávid Kondicz - 
KONFER networks 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. 13-21/1155: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 13. 12. 2013                          Z: PLO 
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Uznesenie č. 13-21/3.1025-1: 
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 prevádzkovateľovi retransmisie 
Dávid Kondicz - KONFER networks vo veci možného porušenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že neoznámil Rade zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie 
v lehote 15 dní odo dňa vzniku týchto zmien. 
 
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. 13-21/1156: 
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: 17. 12. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Sťažnosť č. 4462/337-2013 zo dňa 23. 9. 2013 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: SPINOZA, s.r.o.        číslo licencie: R/106  
    
Uznesenie č. 13-21/4.1026: 
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 SPINOZA, s.r.o., Nitra 
vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. z dôvodu, že frekvencie 90,8 MHz Žilina, 107,2 MHz Martin a 102,1 MHz 
Považská Bystrica nevyužíva na účely, na ktoré mu boli pridelené.  
 
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. 13-21/1157: 
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: 17. 12. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-21/1158: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 13. 12. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4566/340-2013     
(na vysielanie programu Rádiožurnál o 12.00 a 18.00 h zo dňa 11. 9. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 13-21/5.1027: 
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. 4566/340-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-21/1159: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 13. 12. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4656/346-2013     
(na vysielanie programu 112 zo dňa 4. 10. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 13-21/6.1028: 
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 4. 10. 2013 v čase o cca 14:30 hod odvysielal v rámci programovej služby DAJTO 
program 112, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 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. 13-21/1160: 
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: 17. 12. 2013                    Z: PLO 
                        
Úloha č. 13-21/1161: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 13. 12. 2013          Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4623/342-2013, 4678/348-2013     
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 1. a 6. 10. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 13-21/6.1029: 
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 
1. 10. 2013 o cca 06:50 hod a dňa 6. 10. 2013 o cca 07:00 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 
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. 13-21/1162: 
Kancelária Rady v súlade s § 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: 17. 12. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-21/1163: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 13. 12. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4402/325-2013    
(na vysielanie programu Panelák zo dňa 16. 9. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
         
Uznesenie č. 13-21/8.1030: 
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 

I. § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe 
JOJ dňa 16. 9. 2013 v čase o cca 20:28 hod. a cca 21:54 hod. odvysielal pred a po programe 
Panelák komunikáty označujúce za sponzorov programu spoločnosti Unilever Slovensko, spol.  
s r.o. a Kláštorná s.r.o. a o cca 21:55 hod. pred programom VyVolení – Dom snov komunikáty 
označujúce za sponzorov programu spoločnosti Restart drink s.r.o. a Citroën Slovakia, ktoré 
mohli naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez ich 
rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli 
zameniteľné s inými zložkami programovej služby; 

II. § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe 
JOJ dňa 16. 9. 2013 v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 hod. a v čase od 21:00:00 hod. do 
21:59:59 hod. mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom 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. 
 
Úloha č. 13-21/1164: 
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: 17. 12. 2013  Z: PLO 
 
Úloha č. 13-21/1165: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 13. 12. 2013  Z: PgO 
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Uznesenie č. 13-21/8.1031: 
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. 4402/325-2013 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. v časti týkajúcej sa možného porušenia § 35 ods.3 
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. 13-21/1166: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 13. 12. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4460/332-2013      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 21. 9. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 13-21/9.1032: 
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. 4460/332-2013, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľa na základe zákona, 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. 13-21/1167: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 13. 12. 2013                                            Z: PgO 
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K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4460/333-2013      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 22. 9. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 13-21/10.1033: 
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. 4460/333-2013, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľa na základe zákona, 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. 13-21/1168: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 13. 12. 2013                                            Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4304/321-2013, 4335/322-2013      
(na vysielanie programu Dobré ráno, Slovensko zo dňa 11. 9. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 13-21/11.1034: 
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. 4304/321-2013 a 4335/322-
2013, smerujúce voči vysielaniu programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľa na základe zákona, a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona 
č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
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Škultéty  za 
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-21/1169: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 13. 12. 2013                                            Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4396/326-2013      
(na vysielanie programu Simpsonovci, Panelák (hlasitosť reklamy) zo dňa 18. 9. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: TD/16, T/219 
 
Uznesenie č. 13-21/12.1035: 
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. 4396/326-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-21/1170: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 13. 12. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 4855/65/TV-2013 
(monitorované dni: 16. a 18. 10. 2013) 
Vysielateľ: OTS, s.r.o., Čadca      číslo licencie:  T/101 
 
Uznesenie č. 13-21/13.1036: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 
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 OTS, s.r.o. vo veci 
možného porušenia 
1. § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že pri vysielaní programu Hodina 

s..., odvysielaného na televíznej programovej službe Kysucké televízne vysielanie (KTV) dňa 
16. 10. 2013 o cca 18:00 hod, mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti trvalo označiť na obrazovke 
svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom), 
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2. § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie 
súvislý záznam vysielania televíznej programovej služby Kysucké televízne vysielanie (KTV) zo 
dňa 16. 10. 2013 v čase od 18:00 hod do 19:00 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. 
 
Úloha č. 13-21/1171: 
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: 17. 12. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 14/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 4704/61/Ro-2013  
(monitorované dni: 23. 9. 2013) 
Vysielateľ: Marek Petráš               číslo licencie: R/93 
 
Uznesenie č. 13-21/14.1037: 
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. 4704/61/Ro-2013 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní zo dňa 23.9.2013 vysielateľa Marek Petráš s licenciou č. R/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. 13-21/1172: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 13. 12. 2013                          Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 317-PLO/O-4382/2013 zo dňa 10. 9. 2013 
Doplnenie: Správa č. 3177/27/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)    
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Monitorované vysielanie/deň /programová služba: Zostrih futbalového zápasu Kalná nad Hronom – 
Nesvady, Zostrih z dňa detí z 1. 6. 2013/20. 6. 2013/Infokanál 
ÚK: Kalná KTR, s.r.o.                   číslo licencie: T/239 
                                                                                                 
Uznesenie č. 13-21/15.1038: 
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. 317-
PLO/O-4382/2013, spoločnosť Kalná KTR, s.r.o., držiteľ licencie č. T/239 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 

že v rámci vysielania monotypovej televíznej programovej služby Infokanál dňa 20. 6. 2013 v čase 
o cca 15:35 hod, 17:35 hod a 19:35 hod odvysielal zostrih futbalového zápasu Kalná nad Hronom – 
Nesvady z dňa 1. 6. 2013 a dňa 20. 6. 2013 v čase o cca 16:30 hod odvysielal zostrih z Dňa detí z dňa 
1. 6. 2013, ktoré naplnili definíciu programu podľa § 3 písm. i) bodu 2. zákona č. 308/2000 Z. z., čím 
došlo k vysielaniu programovej služby Infokanál v rozpore s udelenou licenciou, 
 
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 § 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. 
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Úloha č. 13-21/1173: 
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: 3. 1. 2014                                                                                                                                  Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 274-PLO/O-3493/2013 zo dňa 2. 7. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 2122/198-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorovaný program/deň /programová služba: Ty schudni a ty priber!/27. 4. 2013/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-21/16.1039: 
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. 
274-PLO/O-3493/2013, MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 5 ods. 1 zákona 
č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č. 270/1995 Z. z.“) 

tým, 

že na televíznej programovej službe JOJ dňa 27. 4. 2013 v čase o cca 11:20 hod odvysielal program Ty 
schudni a ty priber! (II. séria; 2. časť), ktorého český dabing bol vyrobený po 31. 12. 2007 a ktorý bol 
prvýkrát odvysielaný na území Slovenskej republiky po 31. 12. 2007, čím došlo k nezabezpečeniu 
používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 343/2007 Z. z. audiovizuálny zákon v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2007 Z. z.“), 
 
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. 2 písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 200  €, slovom dvesto eur. 
 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
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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. 13-21/1174: 
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: 3. 1. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-21/1175: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 13. 12. 2013             Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 308-PLO/O-4373/2013 zo dňa 10. 9. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 3048/253-2013) 
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 39a ods. 5 písm. c) 
zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň /programová služba: Teleráno/17. 6. 2013/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-21/17.1040: 
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. 308-
PLO/O-4373/2013, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  

 
porušil 

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

 
tým, 

 
že v rámci televíznej programovej služby TV Markíza dňa 17.06.2011 o cca 06:00 hod. odvysielal 
program Teleráno, obsahujúci vizuálne informácie o tovaroch Carat Vodka Premium a Carat Vodka, 
ktoré naplnili definíciu umiestňovania produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
a v ktorom došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť, aby týmto tovarom nebola pripisovaná 
neprimeraná dôležitosť, 
 
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. 
 

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. f) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1000 €, slovom jedentisíc 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. 13-21/1176: 
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: 25. 2. 2011                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-21/1177: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 2. 2011                    Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 370-PLO/D-5304/2013 zo dňa 15. 11. 2013 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Teledata, s.r.o.        číslo licencie: TD/21 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 19/ 
SK č.: 385-PLO/D-4886/2013 zo dňa 22. 10. 2013 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie   
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.       číslo registrácie: TKR/239 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 20/  
SK č.: 387-PLO/D-5366/2013 zo dňa 21. 11. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: Slovanet, a.s.         číslo registrácie: TKR/272 
                                                                                                    
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 371-PLO/D-5092/2013 zo dňa 4. 11. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Dávid Kondicz - KONFER networks    číslo registrácie: TKR/313 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
22/ Rôzne 
 
1/ Priebežné výsledky monitorovania v období 2.kola kampane, moratória a volieb do VÚC 
Predkladá: PgO 
 
Uznesenie č. 13-21/22.1045: 
Rada berie na vedomie priebežné výsledky monitorovania vybraných programov RTVS (Jednotka, 
Dvojka, Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Patria), TV MARKÍZA, JOJ, TA3 v období 2. kola 
kampane, moratória a volieb do VÚC (obdobie od 10.11. do 23.11.2013). 
 
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.   
 
  
2/ Plán zasadnutia Rady na 1. polrok 2014 
Predkladá: PR 
 
Uznesenie č. 13-21/22.1046: 
Rada schvaľuje predložený plán zasadnutí Rady na 1. polrok 2014. 
 
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.   
 

 17



3/ Sťažnosť č. 5531/393-2013 
Predkladá: PgO 
 
Uznesenie č. 13-21/22.1047: 
Rada sa oboznámila s obsahom sťažnosti č. 5531/393-2013. 
 
 
4/ Mimoriadne odmeny členom Rady 
Predkladá: ÚRK 
 
Uznesenie č. 13-21/22.1048: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu  v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu 
schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu 
NR SR č. 625 zo dňa 03.03.2004  schvaľuje výplatu mimoriadnych odmien pre všetkých členov Rady 
vo výške jednonásobku mesačnej odmeny - predovšetkým za práce spojené s uskutočnenými 
výberovými konaniami vo veci udelenia/zmeny licencií na rozhlasové terestriálne vysielanie  
v mesiaci november 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.   
 
 
5/ Mimoriadne odmeny riaditeľovi Kancelárie Rady 
Predkladá: PR 
 
Uznesenie č. 13-21/22.1049: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu zo 
dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 3.marca 2004 a § 20 ods. 1  
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme schvaľuje odmenu riaditeľovi Kancelárie Rady podľa predloženého návrhu. Odmena bude 
vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac november 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.   
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6/ Zahraničná služobná cesta - Stretnutie zástupcov regulačných orgánov v oblasti audiovízie 
členských štátov EÚ (19. 12. 2013, Londýn, Veľká Británia)  
Predkladá: ÚRK 
 
Uznesenie č. 13-21/22.1050: 
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu riaditeľa Kancelárie Rady JUDr. Ľuboša Kukliša na 
Stretnutie zástupcov regulačných orgánov v oblasti audiovízie členských štátov EÚ dňa 19. 12. 2013 
v Londýne, Veľká Británia.  
 
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.   
 
 
7/ Výberové konanie jar 2012 
Žiadateľ : Rádio VIVA, a.s. 
                CORPORATE LEGAL, s. r. o.  
                VIVA PRODUCTION HOUSE, s. r. o. 
                Radio Play s. r. o.  
SK: 178-PLO/O-R18/2012, 179-PLO/O-R19/2012, 180-PLO/O-R20/2012, 181-PLO/O-R21/2012, 
182-PLO/O-R22/2012, 183-PLO/O-R23/2012, 184-PLO/O-R24/2012, 185-PLO/O-R25/2012, 186-
PLO/O-R26/2012, 187-PLO/O-R27/2012, 188-PLO/O-R28/2012, 189-PLO/O-R29/2012, 190-PLO/O-
R30/2012, 191-PLO/O-R31/2012, 192-PLO/O-R32/2012, 193-PLO/O-R33/2012, 194-PLO/O-
R34/2012, 195-PLO/O-R35/2012, 196-PLO/O-R36/2012, 197-PLO/O-R37/2012, 198-PLO/O-
R38/2012, 199-PLO/O-R39/2012, 200-PLO/O-R40/2012, 201-PLO/O-R41/2012, 202-PLO/O-
R42/2012, 203-PLO/O-R43/2012, 204-PLO/O-R44/2012, 205-PLO/O-R45/2012       
vo veci pridelenia frekvencií: 106,6 MHz Banská Bystrica, 105,1 MHz Banská Štiavnica, 95,6 MHz 
Bardejov, 101,8 MHz Bratislava, 91,1 MHz Brezno, 99,6 MHz Čadca,  107,0 Dobšiná,  87,9 MHz 
Dolný Kubín,  95,7 MHz Košice mesto,  96,0 MHz Lučenec,  88,1 MHz Marovka,  104,9 MHz 
Martin,  90,0 MHz Medzilaborce,  99,0 MHz Michalovce,  90,7 MHz Námestovo,  96,1 MHz Nitra,  
104,8 MHz Poprad, 105,8 MHz Prešov, 92,9 MHz Prievidza – Silo, 106,7 MHz Rimavská Sobota, 
101,4 MHz Rožňava, 91,1 MHz Ružomberok, 92,8 MHz Ružomberok,  88,5 MHz Snina, 92,4 MHz 
Stropkov, 105,5 MHz Trenčín, 92,0 MHz Žiar nad Hronom, 92,7 MHz Žilina – Zástranie 
pokračovanie 
Predkladá: PLO 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
  
 
 
 
V Bratislave dňa 3. 12. 2013                  

 
 

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