
Zápisnica č. 22/2013 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 17. 12. 2013  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: prof. Peter Škultéty 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 363-PLO/O-4982/2013 zo dňa 22. 10. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 3849/295-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorované vysielanie/programová služba: nezačatie vysielania programovej služby PLUS FM do 
360 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie 
ÚK: LOUD, s.r.o.                  číslo licencie: R/118 
 
3/ SK č.: 265-PLO/O-3784/2013 zo dňa 2. 7. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 2100/257-2013) 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
ÚK: Stavebné bytové družstvo I, Košice     číslo registrácie: TKR/229 
 
4/ SK č.: 307-PLO/O-4372/2012  zo dňa 10. 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: Rádio VIVA, a.s.                číslo licencie: R/70 
          
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4864/354-2013      
(na vysielanie programu Správy TA3 zo dňa 17. 10. 2013)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o       číslo licencie: TD/14  
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4970/368-2013      
(na vysielanie programu Hlavné správy zo dňa 17. 10. 2013, Správy TA3 zo dňa 18. 10. 2013, Týždeň 
z dní 20. a 21. 10. 2013)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o       číslo licencie: TD/14  
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 4920/358-2013 a 4920/359-2013     
(na vysielanie programu Veľké noviny  zo dňa 21. 10. 2013 a http://krimi.noviny.sk/cierna-kronika/15-
10-2013/dieta-chceli-zobrat-dieta-od-rodica-skoncilo-na-psychiatrii.html)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5167/374-2013     
(na vysielanie programu Televízne noviny/Morbídna torta zo dňa 6. 11. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
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9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5106/370-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny a Nočné Televízne noviny z dní 30. 7. a 1. 8. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17   
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4500/336-2013      
(na vysielanie programu Bezmocná zo dňa 22. 9. 2013)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie:  T/41, TD 17 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4554/338-2013      
(na vysielanie programu Lož o mlieku zo dňa 17., 18. 9. 2013)  
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/2 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4779/352-2013      
(na vysielanie programu Občan za dverami  zo dňa 6. 6. 2012, dostupné na: 
http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/2433?date=06.06.2012)  
Poskytovateľ AMS: RTVS, vysielateľ na základe zákona       
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4497/334-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 22. 8. 2013)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie:  T/41, TD 17 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4498/335-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 25. 8. 2013)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie:  T/41, TD 17 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4922/365-2013      
(na vysielanie programu Živio zo dňa 23. 10. 2013)  
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s r. o.      číslo licencie: TD/10 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4677/347-2013     
(na vysielanie programu Legenda o Tarzanovi – upútavky zo dňa 5. 10. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4735/349-2013     
(na vysielanie programu Piaty element zo dňa 10. 10. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie:  TD/47 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4624/344-2013      
(na vysielanie programu Dobré ráno, Slovensko zo dňa 3. 10. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/1 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4959/363-2013, 4967/367-2013 a 4921/360-2013     
(na vysielanie upútaviek na Dva a pol chlapa a Teória veľkého tresku z dní 24., 26. a 22. 11. 2013)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD 17 a TD/47 
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20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4766/350-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 2. 10. 2013)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD 17 
 
21/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 3096/39/TV-2013  
(monitorované dni: 18. 6. 2013) 
Vysielateľ: MEGA MAX MEDIA, s.r.o.     číslo licencie: T/218 
 
22/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 4705/62/TV-2013  
(monitorované dni: 23. 9. 2013) 
Vysielateľ: KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.            číslo licencie: T/189 
 
23/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 4659/66/TV-2013 
(monitorované dni: 3. 10. a 4. 10. 2013) 
Vysielateľ: TV Poprad, s. r. o.          číslo licencie: TD/48 
 
24/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 4704/59/RO-2013  
(monitorované dni:6. 10. 2013) 
Vysielateľ: Rádio Bojnice s.r.o.      číslo licencie: R/92 
 
25/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 4703/60/RO-2013  
(monitorované dni:6. 10. 2013) 
Vysielateľ: T.W.Rádio, s.r.o.       číslo licencie: R/90 
 
26/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 5549/67/TV-2013  
(monitorované dni: 1. 11. 2013; upútavka na program Súdna sieň) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
27/ SK č.: 325-PLO/O-4572/2013 zo dňa 24. 9. 2013 
Doplnenie: Správa č. 3852/43/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d), § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l) zákona  
č. 308/2000 Z. z.)     
Vyžiadaný záznam vysielania: programová služba/dni: Televízia Nováky /5. 7., 14. 7., 22. 7. a 5. 8. 
2013 
ÚK: BENET, s.r.o., Nováky                 číslo licencie: T/122 
 
28/ SK č.: 367-PLO/O-4986/2013 zo dňa 22.10. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 4139/316-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Vyžiadaný záznam: Fooormania/24. 8. 2013/FOOOR 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: TD/104 
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29/ SK č.: 321-PLO/O-4568/2013 zo dňa 24. 9. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 3453/270-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorovaný program/príspevok/deň /programová služba: Noviny/Šport/9. 7. 2013/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39, TD/15 
 
30/ SK č.: 322-PLO/O-4569/2013 zo dňa 24. 9. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 3619/272-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorovaný program/deň /programová služba: Slnko, seno, slanina/16. 7. 2013/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39, TD/15 
           
31/ SK č.: 323-PLO/O-4570/2013 zo dňa 24. 9. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosti č. 3861/289-2013, 3862/290-2013, 3908/294-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 a § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorovaný program/deň /programová služba: Slnko, seno, slanina/5. 8. a 10. 8. 2013/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39, TD/15 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
32/ SK č.: 382-PLO/D-4885/2013 zo dňa 22. 10. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Bytový podnik Trebišov, s.r.o.  
 
33/ SK č.: 397-PLO/D-5271/2013 zo dňa 13. 11. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: D.EXPRES, k.s.        číslo licencie: R/112 
 
34/ SK č.: 384-PLO/D-5228/2013 zo dňa 12. 11. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.              číslo licencie: TD/35, TD/127, TD/128, TD/129 
 
35/ SK č.: 421-PLO/D-4892/2013 zo dňa 22. 10. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencií na televízne vysielanie  
ÚK: PROGRES-TS, s.r.o.       číslo licencií: T/184, TD/117 
 
36/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.filmovaskola.sk 
Poskytovateľ: Súkromná stredná umelecká škola filmová, Košice 
Stanovisko č. 4716/09/AMS-2013 
 
37/ Rôzne 

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

 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 1181 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia 
sú splnené. 
 
Uznesenie č. 13-22/1.1053: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Kmec              za  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 363-PLO/O-4982/2013 zo dňa 22. 10. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 3849/295-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorované vysielanie/programová služba: nezačatie vysielania programovej služby PLUS FM do 
360 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie 
ÚK: LOUD, s.r.o.                  číslo licencie: R/118 
 
Uznesenie č. 13-22/2.1054: 
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 správne konanie č. 363-PLO/O-4982/2013 vedené 
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 podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 
 

z a s t a v u j e, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-21/1182: 
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 
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Uznesenie č. 13-22/2.1055: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) berie na vedomie informáciu o zániku licencie 
na rozhlasové  vysielanie č. R/118 držiteľa licencie LOUD, s.r.o., keďže ku  dňu 21.6.2013 podľa 
ustanovenia § 53 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z., licencia zanikla uplynutím 360 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie, ak osoba, ktorej bola licencia udelená, 
nezačala vysielať. 
              
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-21/1183: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady písomne oznámi 
spoločnosti LOUD, s.r.o., zánik licencie podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. 
T: 17. 1. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 265-PLO/O-3784/2013 zo dňa 2. 7. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 2100/257-2013) 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
ÚK: Stavebné bytové družstvo I, Košice     číslo registrácie: TKR/229 
 
Uznesenie č. 13-22/3.1056: 
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. 265-
PLO/O-3784/2013 Stavebné bytové družstvo I, Košice, 

 
p o r u š i l  

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

tým, 
 
že dňa 28. 5. 2013 poskytoval retransmisiu programovej služby RTL bez súhlasu jej pôvodného 
vysielateľa, 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-21/1184: 
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: 17. 1. 2014                                                                                                                                Z: PLO 
 
Úloha č. 13-21/1185: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 1. 2014                   Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK č.: 307-PLO/O-4372/2013  zo dňa 10. 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: Rádio VIVA, a.s.                číslo licencie: R/70  
    
Uznesenie č. 13-22/4.1057: 
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 účastníkovi správneho konania č. 307-
PLO/O-4372/2013 vysielateľovi Rádio VIVA, a.s., Bratislava,  
 
vzhľadom na to, že dňa 1. 8. 2013 nevyužíval frekvenciu 90,7 MHz Námestovo na účely, na ktoré 
mu bola pridelená, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) 

zákona č. 308/2000 Z. z., 
 

u k l a d á  
 
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.“ 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-21/1186: 
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: 17. 1. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-21/1187: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 1. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4864/354-2013      
(na vysielanie programu Správy TA3 zo dňa 17. 10. 2013)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.       číslo licencie: TD/14  
 
Uznesenie č. 13-22/5.1058: 
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. 4864/354-2013 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  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-21/1188: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 1. 2014          Z: PgO 
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K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4970/368-2013      
(na vysielanie programu Hlavné správy zo dňa 17. 10. 2013, Správy TA3 zo dňa 18. 10. 2013, Týždeň 
z dní 20. a 21. 10. 2013)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o       číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 13-22/6.1059: 
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. 4970/368-2013 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  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-21/1189: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 3. 1. 2014                            Z: PgO   
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 4920/358-2013 a 4920/359-2013     
(na vysielanie programu Veľké noviny  zo dňa 21. 10. 2013 a http://krimi.noviny.sk/cierna-kronika/15-
10-2013/dieta-chceli-zobrat-dieta-od-rodica-skoncilo-na-psychiatrii.html)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-22/7.1060: 
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. § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na  televíznej 
programovej službe JOJ dňa 21. 10. 2013 o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci programu 
Veľké noviny príspevok s názvom VÝKON AKO V RÉŽII BRITSKÉHO SS, v ktorom mohlo 
dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.    

 
II. § 19 ods. 1  písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej 

programovej službe JOJ dňa 21. 10. 2013 v čase o cca 19:00 hod odvysielal v rámci 
programovej služby JOJ v rámci programu Veľké noviny príspevok s názvom VÝKON AKO 
V RÉŽII BRITSKÉHO SS, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti vysielateľa 
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zabezpečiť aby programová služba a jej zložky spôsobom svojho spracovania a svojím 
obsahom nezasahovali do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté.  
 
Úloha č. 13-21/1190: 
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: 3. 1. 2014                    Z: PLO 
                        
Úloha č. 13-21/1191: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 3. 1. 2014                      Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-22/6.1060-1: 
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 spoločnosti MAC TV, s.r.o.,  
poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na internetovej stránke www.noviny.sk 
sekcia Krimi vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s 
tým, že na stránke www.noviny.sk v katalógu programov v sekcii Krimi poskytoval program Úradníci 
chceli zobrať dieťa od rodiča, skončilo na psychiatrii, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti 
zabezpečiť aby audiovizuálna mediálna služba na požiadanie a jej zložky spôsobom svojho 
spracovania a svojím obsahom nezasahovali do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných.     
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté.  
 
Úloha č. 13-21/1192: 
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: 3. 1. 2014                    Z: PLO 
 

 10



Úloha č. 13-21/1193: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 3. 1. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5167/374-2013     
(na vysielanie programu Televízne noviny/Morbídna torta zo dňa 6. 11. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
  
Uznesenie č. 13-22/8.1062: 
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. 5167/374-2013 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  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za   
Dinka  za   
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-21/1194: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 3. 1. 2014                             Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5106/370-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny a Nočné Televízne noviny z dní 30. 7. a 1. 8. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17   
 
Uznesenie č. 13-22/9.1063: 
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. 5106/370-2013 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 
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Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-21/1195: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 3. 1. 2014                             Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4500/336-2013      
(na vysielanie programu Bezmocná zo dňa 22. 9. 2013)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie:  T/41, TD 17 
 
Uznesenie č. 13-22/10.1064: 
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. 4500/336-2013 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  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Kmec              za 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-21/1196: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 1. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4554/338-2013      
(na vysielanie programu Lož o mlieku zo dňa 17., 18. 9. 2013)  
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 13-22/11.1065: 
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. 4554/338-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona, a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 
Z. z. za neopodstatnenú. 

 12



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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-21/1197: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 1. 2014                             Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4779/352-2013      
(na vysielanie programu Občan za dverami  zo dňa 6. 6. 2012, dostupné na: 
http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/2433?date=06.06.2012)  
Poskytovateľ AMS: RTVS, vysielateľ na základe zákona     
 
Uznesenie č. 13-22/12.1066: 
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. 4779/352-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie TV archív, poskytovateľ 
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie 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 za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-21/1198: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 3. 1. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4497/334-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 22. 8. 2013)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie:  T/41, TD 17 
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Uznesenie č. 13-22/13.1067: 
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. 4497/334-2013 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  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-21/1199: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 1. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4498/335-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 25. 8. 2013)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie:  T/41, TD 17 
 
Uznesenie č. 13-22/14.1068: 
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. 4498/335-2013 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  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-21/1200: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 1. 2014                                Z: PgO 
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K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4922/365-2013      
(na vysielanie programu Živio zo dňa 23. 10. 2013)  
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s r. o.      číslo licencie: TD/10 
                                                                                                 
Uznesenie č. 13-22/15.1069: 
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. 4922/365-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV8 vysielateľa PHONOTEX spol. s r.o. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-21/1201: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 1. 2014                          Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4677/347-2013     
(na vysielanie programu Legenda o Tarzanovi – upútavky zo dňa 5. 10. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-22/16.1070: 
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. 4677/347-2013 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   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 13-21/1202: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 1. 2014                                            Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4735/349-2013     
(na vysielanie programu Piaty element zo dňa 10. 10. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie:  TD/47 
 
Uznesenie č. 13-22/17.1071: 
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. 4735/349-2013, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala ju 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   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-21/1203: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 1. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4624/344-2013      
(na vysielanie programu Dobré ráno, Slovensko zo dňa 3. 10. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/11 
 
Uznesenie č. 13-22/18.1072: 
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. 4624/344-2013 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 za 
Dinka  za 
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Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-21/1204: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 3. 1. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4959/363-2013, 4967/367-2013 a 4921/360-2013     
(na vysielanie upútaviek na Dva a pol chlapa a Teória veľkého tresku z dní 24., 26. a 22. 11. 2013)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD 17 a TD/47 
 
Uznesenie č. 13-22/19.1073: 
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 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z., 
v súvislosti s tým, že dňa 24.10.2013 o cca 18:30 hod. a dňa 26.10.2013 o cca 8:08 hod. na 
programovej službe TV MARKÍZA a dňa 22.10.2013 o cca 19:36 hod. na programovej službe DAJTO 
odvysielal komunikát propagujúci vlastné programy vysielateľa MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Teória veľkého tresku a Dva a pol chlapa, pri vysielaní ktorého mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
povinnosti, aby bola reklama slušná. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-21/1205: 
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: 3. 1. 2014                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-21/1206: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 3. 1. 2014                     Z: PgO 
 
K bodu 20/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4766/350-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 2. 10. 2013)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
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Uznesenie č. 13-22/20.1074: 
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. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 2. 10. 2013 o cca 19:00 hod odvysielal na programovej službe TV 
MARKÍZA v rámci programu Televízne noviny príspevok s názvom Cirkev pošle ľudí na ulicu, 
v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-21/1207: 
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 podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.  
T: 3. 1. 2014                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-21/1208: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 3. 1. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 3096/39/TV-2013  
(monitorované dni: 18. 6. 2013) 
Vysielateľ: MEGA MAX MEDIA, s.r.o.     číslo licencie: T/218 
 
Uznesenie č. 13-22/21.1075: 
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. 3096/39/TV-2013 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní zo dňa 18.6.2013 vysielateľa MEGA MAX MEDIA, s.r.o. s licenciou č. 
T/218 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 
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Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-22/1209: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 3. 1. 2014                       Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 4705/62/TV-2013  
(monitorované dni: 23. 9. 2013) 
Vysielateľ: KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.            číslo licencie: T/189 
 
Uznesenie č. 13-22/21.1076: 
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. 4684/62/TV-2013 o 
kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní zo dňa 23.9.2013 vysielateľa Kultúrny dom A. Hlinku, a.s. s licenciou č. T/189,  TD/34 
nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-22/1210: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 3. 1. 2014                       Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 4659/66/TV-2013 
(monitorované dni: 3. 10. a 4. 10. 2013) 
Vysielateľ: TV Poprad, s.r.o.           číslo licencie: TD/48 
 
Uznesenie č. 13-23/21.1077: 
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 TV Poprad, 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 my... v 

Európe, odvysielaného na televíznej programovej službe TV POPRAD dňa 3. 10. 2013 o cca 
17:49 hod a cca 18:49 hod, mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti trvalo označiť na obrazovke svoju 
programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom), 

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 TV POPRAD zo dňa 3. 10. 2013 v čase 
od 17:00 hod do 19:00 hod, 
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3. § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe TV POPRAD 
odvysielal dňa 3. 10. 2013 o cca 17:27 hod a cca 18:27 hod program Zdravo, pričom mohlo dôjsť 
k porušeniu povinnosti zreteľne označiť sponzorovaný program názvom sponzora, ak ide o 
právnickú osobu, obchodným menom alebo menom a priezviskom sponzora, ak ide o fyzickú 
osobu, príp. logom sponzora alebo odkazom na výrobok alebo službu sponzora na začiatku a na 
konci tohto programu. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-22/1211: 
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: 3. 1. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 4704/59/RO-2013  
(monitorované dni: 6. 10. 2013) 
Vysielateľ: Rádio Bojnice s.r.o.      číslo licencie: R/92 
 
Uznesenie č. 13-24/21.1078: 
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. 4704/59/RO-2013 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní zo dňa 6. 10. 2013 vysielateľa Rádio Bojnice s.r.o. s licenciou č. R/92 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-22/1212: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 3. 1. 2014                                   Z: PgO 
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K bodu 25/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 4703/60/RO-2013  
(monitorované dni:6. 10. 2013) 
Vysielateľ: T.W.Rádio, s.r.o.       číslo licencie: R/90 
 
Uznesenie č. 13-25/21.1079: 
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. 4703/60/RO - 2013 o 
kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní zo dňa 6.10.2013 vysielateľa T.W. Rádio, s.r.o., Bratislava, s licenciou č. R/90 nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-22/1213: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 3. 1. 2014                                               Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 5549/67/TV-2013  
(monitorované dni: 1. 11. 2013; upútavka na program Súdna sieň) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-26/21.1080: 
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 § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
televíznej programovej službe JOJ dňa 1. 11. 2013 v čase o cca 17:35 hod odvysielal upútavku na 
program Súdna sieň, pri vysielaní ktorej mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti vysielateľa zabezpečiť 
aby reklama bola slušná.  

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Kmec              za   
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Škultéty  za 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-22/1214: 
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: 3. 1. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 325-PLO/O-4572/2013 zo dňa 24. 9. 2013 
Doplnenie: Správa č. 3852/43/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z. (vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d), § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l) 
zákona č. 308/2000 Z. z.)     
Vyžiadaný záznam vysielania: programová služba/dni: Televízia Nováky /5. 7., 14. 7., 22. 7. a 5. 8. 
2013 
ÚK: BENET, s.r.o., Nováky                 číslo licencie: T/122 
 
Uznesenie č. 13-22/27.1081: 
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. 325-PLO/O-
4572/2013, BENET, s.r.o.  

 
I. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 
 
že v dňoch 5. 7. 2013, 14. 7. 2013, 22. 7. 2013 a 5. 8. 2013 nevysielal televíznu programovú službu 
Televízia Nováky v súlade s udelenou licenciou, nakoľko nevysielal 24 hodín/deň, 
 
Hlasovanie: 

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

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.“ 
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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   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

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

II. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 
 
že neposkytol Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy celodenného vysielania televíznej programovej 
služby Televízia Nováky z dní 5. 7. 2013, 14. 7. 2013, 22. 7. 2013 a 5. 8. 2013, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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   neprítomný 
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Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-22/1215: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T:  17. 1. 2014                             Z: PLO 
 
Uznesenie č. 13-22/27.1082: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 325-PLO/O-
4572/2013 vedené voči spoločnosti BENET, s.r.o. v časti možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-22/1216: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 3. 1. 2014                  Z: PLO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 367-PLO/O-4986/2013 zo dňa 22.10. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 4139/316-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Vyžiadaný záznam: Fooormania/24. 8. 2013/FOOOR 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: TD/104 
 
Uznesenie č. 13-22/28.1083: 
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. 
367-PLO/O-4986/2013, MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
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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 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   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

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 450,- €, slovom štyristopäťdesiat 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   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-22/1217: 
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: 17. 1. 2014            Z: PLO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 321-PLO/O-4568/2013 zo dňa 24. 9. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 3453/270-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)    
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Monitorovaný program/príspevok/deň /programová služba: Noviny/Šport/9. 7. 2013/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-22/29.1084: 
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. 321-
PLO/O-4568/2013, MAC TV s.r.o.,  

 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 

že dňa 9. 7. 2013 o cca 19:30 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ v programe Noviny 
príspevok informujúci o obsahu programu Šport, ktorý obsahoval aj obrazové informácie 
zachytávajúce surovú čelnú zrážku dvoch koní na dostihoch v Nemecku, teda napĺňajúce 
kritérium „reálne násilie s jeho následkami“, pred ktorý nezaradil slovné upozornenie „Nasledujúce 
zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov“, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu § 6 ods. 6 
Jednotného systému označovania, 
 
Hlasovanie: 

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

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. 3 písm. c) 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   neprítomný 
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Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-22/1218: 
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: 14. 1. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-22/1219: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 3. 1. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 322-PLO/O-4569/2013 zo dňa 24. 9. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 3619/272-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorovaný program/deň /programová služba: Slnko, seno, slanina/16. 7. 2013/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-22/30.1085: 
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. 322-
PLO/O-4569/2013, MAC TV s.r.o.  

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že dňa 16. 7. 2013 v čase od cca 20:31 odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Slnko, 
seno, slanina, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, hoci tento 
obsahoval vyjadrenia napĺňajúce hodnotiace kritérium „obscénne a vulgárne vyjadrovanie“, ktoré 
vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo 
zobrazenia ako aj vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo daného programu 
podmieňujú klasifikáciu a označenie daného programu ako nevhodného a neprístupného pre 
maloletých divákov do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému 
označovania, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 2 500,- €, slovom dvetisícpäťsto 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, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-22/1220: 
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: 17. 1. 2014                  Z: PLO 
 
Úloha č. 13-22/1221: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 1. 2014                Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 323-PLO/O-4570/2013 zo dňa 24. 9. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosti č. 3861/289-2013, 3862/290-2013, 3908/294-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 a § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorovaný program/deň /programová služba: Slnko, seno, slanina/5. 8. a 10. 8. 2013/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-22/31.1086: 
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. 323-
PLO/O-4570/2013, MAC TV s.r.o.  

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že dňa 5. 8. 2013 o cca 22:56 hod. v premiére a dňa 10. 8. 2013 o cca 11:14 hod. v repríze odvysielal 
v rámci programovej služby JOJ program Slnko, seno, slanina, ktorý označil ako nevhodný pre 
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maloletých do 12 rokov, hoci tento obsahoval hodnotiace kritérium „zobrazenie šikanovania“, 
podmieňujúce klasifikáciu a označenie programu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých 
divákov do 18 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania, 
 
Hlasovanie: 

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

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

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

tým, 
 
že na televíznej programovej službe JOJ dňa 5. 8. 2013 v čase od 23:00:00 hod do 23:59:59 hod 
odvysielal reklamné šoty  

– reklamný blok v čase o 23:26:58 hod. v trvaní 6 minút a 4 sekundy,  
– reklamný blok v čase o 23:53:56 hod. v trvaní 5 minút a 54 sekúnd, 
– časť komunikátu propagujúceho festival Červeník od 23:59:55 hod. do cca 23:59:59 hod v 

trvaní 5 sekúnd,  
v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 3 sekundy, teda o 3 sekundy dlhšom ako povolených 12 
minút, 
 
Hlasovanie: 

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

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. úhrnnú sankciu – pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 10 000,-€, slovom desaťtisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS **13, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-22/1222: 
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: 17. 1. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-22/1223: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 1. 2014                        Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 382-PLO/D-4885/2013 zo dňa 22. 10. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 397-PLO/D-5271/2013 zo dňa 13. 11. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: D.EXPRES, k.s.        číslo licencie: R/112 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 384-PLO/D-5228/2013 zo dňa 12. 11. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.              číslo licencie: T/201, TD/35, TD/127, TD/128, 
TD/129 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 421-PLO/D-4892/2013 zo dňa 22. 10. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencií na televízne vysielanie  
ÚK: PROGRES-TS, s.r.o.       číslo licencií: T/184, TD/117 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 36/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.filmovaskola.sk 
Poskytovateľ: Súkromná stredná umelecká škola filmová, Košice 
Stanovisko č. 4716/09/AMS-2013 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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37/ Rôzne 
 
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 11. 2013 
Predkladá: ÚRK 
 
Uznesenie č. 13-22/37.1092: 
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 11. 2013  
 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.   
 
  
2/ Smernica č. 4/2013 – Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu 
Predkladá: ÚRK 
 
Uznesenie č. 13-22/37.1093: 
Rada schvaľuje Smernicu č. 4/2013 – Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.   
 
 
3/ Žiadateľ: W.ECO.ROY invest s.r.o., Stupava 
   žiadosť doručená dňa 2. 12. 2013 o udelenie licencie a pridelenie frekvencií vyhlásených v jarnom 

výberovom konaní 2012 
Predkladá: PLO 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
 
V Bratislave dňa 17. 12. 2013                                
                                   

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