
Zápisnica č. 01/2014 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 14. 1. 2014  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Ing. Peter Abrahám 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5249/379-2013    
(na vysielanie programu Panelák zo dňa 7. 11. 2013 – hlasitosť reklamy)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5133/372-2013       
(na vysielanie programu NCIS  zo dňa 5. 11. 2013 – hlasitosť reklamy)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 4958/362-2013 a č. 5350/383-2013      
(na vysielanie sponzorských odkazov Clavin Platinum zo dňa 24. 10.; 18. 11. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5349/382-2013     
(na vysielanie programu Teória veľkého tresku zo dňa 18. 11. 2013 – hlasitosť reklamy)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4968/366-2013       
(na vysielanie programu Mechanik zabijak zo dňa 27. 10. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4863/355-2013    
(na vysielanie programu Narnia: Dobrodružstvo lode Ranný pútnik zo dňa 19. 10. 2013) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4910/361-2013    
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 8. 10. 2013) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5531/393-2013    
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 23. 11. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5323/381-2013 a 5384/384-2013    
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 16. a 20. 10.2013) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: T/219, TD/16 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4818/351-2013    
(na vysielanie programu RTV KREA zo dňa 10. 10. 2013) 
Vysielateľ: KREATIV GA spol. s r.o.        číslo licencie: TD/29 
 
12/ SK č.: 324-PLO/O-4571/2013 zo dňa 24. 9. 2013 
Doplnenie: Správa č. 3537/45/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
Monitorovaný program/deň /programová služba: Pozvánka na Gombaszögské slávnosti,Magazín, 
Rozsnyói magazin (Rožňavský magazín)/2.7. 2013/RVTV 
ÚK: Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava               číslo licencie: T/232 
 
13/ SK č.: 315-PLO/O-4380/2013 zo dňa 10. 9. 2013 
Doplnenie: Správa č. 3065/44/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: 14. 6. 2013/13:00 – 19:00 hod. 
ÚK: MEDIAL TV, s. r. o.        číslo licencie: TD/101 
ÚP: 10:20 hod. 
 
14/ SK č.: 355-PLO/O-4785/2013 zo dňa 8. 10. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č.  4078/306-2013)  
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň/programová služba: VyVolení – Dom Snov/22.8.2013/JOJ  
ÚK:  MAC TV s.r.o.                     číslo licencie: T/39, TD/15  
  
15/ SK č.: 379-PLO/O-5268/2013 zo dňa 5. 11. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4135/328-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/program/deň/programová služba : Fooormania/ 27. 8. 2013/ FOOOR 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/104 
 
16/ SK č.: 380-PLO/O-5269/2013 zo dňa  5. 11. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 4622/343-2013, 4634/345-2013, 4865/353-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: 1. 10. a 3. 10. 2013/TV8 
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.         číslo licencie: TD/10 
 
17/ SK č.: 378-PLO/O-5267/2013 zo dňa 5. 11. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4077/307-2013)  
Monitorované  vysielanie/ deň: Eurovýhra/23. 8. 2013  
ÚK:  INTERACTIV.ME, s. r. o.     číslo licencie: T/190, TD/33 
Predkladá: PLO        Uvádza: Abrahám 
ÚP: 10:00 hod.      
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NEVEREJNÉ 
 
18/ SK č.: 398-PLO/D-5502/2013 zo dňa 27. 11. 2013 
žiadosť o udelenie  licencie na  digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Televízia Turiec, s.r.o.        
 
19/ SK č.: 372-PLO/D-5228/2013 zo dňa 12. 11. 2013 
žiadosť o udelenie  licencie na  digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ      
 
20/ SK č.: 399-PLO/D-5543/2013 zo dňa 28. 11. 2013 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Dávid Kondicz - KONFER networks     číslo registrácie: TKR/313 
 
21/ SK č.: 400-PLO/D-5527/2013 zo dňa 28. 11 2013 
Žiadosť o registráciu retransmisie 
ÚK: Novocentrum Nové Zámky, a.s.      
 
22/ SK č.: 401-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/129 
 
23/ SK č.: 402-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  
 
24/ SK č.: 247-PLO/D-2877/2013 zo dňa 6. 6. 2013 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na rozhlasové vysielanie   
ÚK: Rádio VIVA, a.s.     číslo licencie: R/70 
 
25/ Rôzne 
 
 
Ústne pojednávanie :  
 
10:00 hod.   - SK č.: 378-PLO/O-5267/2013 zo dňa 5.11.2013 
           INTERACTIV.ME, s. r. o.    číslo licencie: T/190, TD/33 
 
10:20 hod.  - SK č.: 315-PLO/D-4380/2013 zo dňa  10.9.2013 
         MEDIAL TV, s.r.o.     číslo licencie: TD/101 

 
 

************************* 
 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 0 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 14-01/1.0001: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
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. 
 
K bodu 2/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5249/379-2013    
(na vysielanie programu Panelák zo dňa 7. 11. 2013 – hlasitosť reklamy)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-01/2.0002: 
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. 5249/379-2013, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV 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   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-01/001: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24. 1. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5133/372-2013       
(na vysielanie programu NCIS  zo dňa 5. 11. 2013 – hlasitosť reklamy)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-01/3.0003: 
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. 5133/372-2013, 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   
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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. 14-01/002: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24. 1. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 4958/362-2013 a č. 5350/383-2013      
(na vysielanie sponzorských odkazov Clavin Platinum zo dňa 24. 10.; 18. 11. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
    
Uznesenie č. 14-01/4.0004: 
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. 4958/362-2013 a 5350/383-
2013, smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala ich podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 
Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-01/003: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24. 1. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5349/382-2013     
(na vysielanie programu Teória veľkého tresku zo dňa 18. 11. 2013 – hlasitosť reklamy)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47  
 
Uznesenie č. 14-01/5.0005: 
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 
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podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 5349/382-2013, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO 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   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-01/004: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24. 1. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4968/366-2013       
(na vysielanie programu Mechanik zabijak zo dňa 27. 10. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-01/6.0006: 
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 

I. § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 27. 10. 2013 v čase cca o 20:30 
hod odvysielal na televíznej programovej službe TV MARKÍZA program Mechanik zabijak, 
ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania; 

II. § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že program Mechanik zabijak 
odvysielaný na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 27. 10. 2013 o cca 20:30 
hod v trvaní cca 118 minút a 12 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením 
reklamy štyrikrát. 

 
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. 14-01/005: 
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: 28. 1. 2014  Z: PLO 
 
Úloha č. 14-01/006: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 24. 1. 2014  Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4863/355-2013    
(na vysielanie programu Narnia: Dobrodružstvo lode Ranný pútnik zo dňa 19. 10. 2013) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-01/7.0007: 
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. § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že program Narnia: Dobrodružstvá 
lode Ranný pútnik odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 19. 10. 2013 o cca 
20:28 hod v trvaní cca 147 minút a 42 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy päťkrát; 

II. § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe 
JOJ dňa 19. 10. 2013 v čase od 21:00:00 hod do 21:59:59 hod a v čase od 22:00:00 hod do 
22:59:59 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. 14-01/007: 
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: 28. 1. 2014  Z: PLO 
 
Úloha č. 14-01/008: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 24. 1. 2014                    Z: PgO 
 
 
 

 7



K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4910/361-2013    
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 8. 10. 2013) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
  
Uznesenie č. 14-01/8.0008: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s. r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
8. 10. 2013 v čase o cca 19:30 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ v programe Veľké 
Noviny príspevok Dlhá cesta pošty, ktorým mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť 
objektívnosť a nestrannosť predmetného programu.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-01/009: 
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: 28. 1. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-01/010: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 24. 1. 2014                      Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5531/393-2013    
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 23. 11. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1   
 
Uznesenie č. 14-01/9.0009: 
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. 5531/393-2013 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 
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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. 14-01/011: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24. 1. 2014                             Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5323/381-2013 a 5384/384-2013    
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 16. a 20. 10.2013) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 14-01/10.0010: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
16. 10. 2013 v čase o cca 20:00 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ PLUS v programe 
Krimi príspevok Ohováranie Magála skončilo pred súdom, ktorým mohlo dôjsť k porušeniu 
povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť predmetného programu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 14-01/10.0011: 
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. 5384/384-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o. zo dňa 20. 10. 
2013 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 
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Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              zdržal sa 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-01/012: 
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: 28. 1. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-01/013: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti a začatie správneho 
konania.  
T: 24. 1. 2014                                                          Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4818/351-2013    
(na vysielanie programu RTV KREA zo dňa 10. 10. 2013) 
Vysielateľ: KREATIV GA spol. s r.o.        číslo licencie: TD/29 
 
Uznesenie č. 14-01/11.0012: 
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 KREATIV GA spol. 
s r.o. vo veci možného porušenia  
 

I. § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej 
programovej službe RTV KREA dňa 10. 10. 2013 odvysielal vyjadrenie Ladislava 
Majerníka k jeho pracovným vzťahom v rámci komunikátu označenom „Bez komentára“, 
ktorým mohlo dôjsť k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality 
v rámci vysielanej televíznej programovej služby RTV KREA.  

II. § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe RTV 
KREA odvysielal dňa 10. 10. 2013 spravodajské programy Správy RTV Krea, ktoré mohli 
byť sponzorované predajňou Shock Shop.    

 
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. 14-01/014: 
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: 28. 1. 2014                    Z: PLO 
                        
Úloha č. 14-01/015: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 24. 1. 2014                      Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-01/11.0013: 
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. 4818/351-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby RTV KREA a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 
10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti týkajúcej sa možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. a v časti možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojitosti 
s príspevkom „Zmluvy sú v rukách právnikov“ v rámci programu Správy RTV Krea 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. 14-01/016: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 24. 1. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
SK č.: 324-PLO/O-4571/2013 zo dňa 24. 9. 2013 
Doplnenie: Správa č. 3537/45/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
Monitorovaný program/deň /programová služba: Pozvánka na Gombaszögské slávnosti,Magazín, 
Rozsnyói magazin (Rožňavský magazín)/2.7. 2013/RVTV 
ÚK: Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava               číslo licencie: T/232 
 
Uznesenie č. 14-01/12.0014: 
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. 324-PLO/O-
4571/2013 Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava 
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I. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 
 

že 
- dňa 2. 7. 2013 v čase o cca 17:15:03 hod, 17:32:56 hod, 17:50:49 hod, 19:00:05 hod, 19:17:58 hod, 

19:35:50 hod, 19:53:44 hod a dňa 3. 7. 2013 v čase o cca 08:17:07 hod, 08:32:27 hod, 08:52:19 hod, 
09:12:12 hod, 09:32:05 hod, 09:52:00 hod, 10:11:52 hod, 10:31:46 hod a 10:51:39 hod odvysielal na 
programovej službe RVTV oznam o akciovej ponuke fotolabu KK company, s.r.o. v Rožňave a 

- dňa 2. 7. 2013 v čase o cca 17:16:23 hod, 17:34:17 hod, 17:52:09 hod, 19:01:25 hod, 19:19:18 hod, 
19:37:11 hod, 19:55:03 hod a dňa 3. 7. 2013 v čase o cca 08:18:24 hod, 08:38:18 hod, 08:58:11 hod, 
09:18:04 hod, 09:37:57 hod, 09:57:50 hod, 10:17:44 hod, 10:37:37 hod a 10:57:30 hod odvysielal na 
programovej službe RVTV Pozvánku na Gombaszögské slávnosti, 

ktoré naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. a ktoré neboli 
rozoznateľne a zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné 
s iným zložkami programovej služby; 

 
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. 
 

II. 
 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
 

že na televíznej programovej službe RVTV odvysielal 
- dňa 2. 7. 2013 o cca 18:00:00 hod sponzorovaný program Magazín, pričom došlo k porušeniu 

povinnosti zreteľne označiť tento 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 tohto programu a 

- dňa 2. 7. 2013 o cca 18:22:01 hod sponzorovaný program Rozsnyói magazin (Rožňavský magazín), 
pričom došlo k porušeniu povinnosti zreteľne označiť tento 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 tohto programu, 

 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-01/017: 
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: 14. 2. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 13/ 
SK č.: 315-PLO/O-4380/2013 zo dňa 10. 9. 2013 
Doplnenie: Správa č. 3065/44/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: 14. 6. 2013/13:00 – 19:00 hod. 
ÚK: MEDIAL TV, s. r. o.        číslo licencie: TD/101 
ÚP: 10:20 hod. 
 
Uznesenie č. 14-01/13.0015: 
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. 315-
PLO/O-4380/2013 MEDIAL TV, s.r.o.  
 

p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
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že na televíznej programovej službe Púchovská televízia dňa 14. 6. 2013 odvysielal o cca 13:25 hod. 
reklamný blok obsahujúci reklamné šoty propagujúce predajňu farieb a drogérie Farby LJ, 
kníhkupectvo M-kniha,, zmenáreň hotela Alexandra a pohrebnú službu Archa a o cca 18:28 hod. 
reklamný blok obsahujúci reklamné šoty propagujúce Matcha čaj, zmenáreň hotela Alexandra, 
centrum zdravia a prevencie Weyergans, v ktorých účinkovala moderátorka a redaktorka 
spravodajského programu Púchovský magazín V. Klobučníková a redaktor tohto programu P. Pončík, 
čím nezabezpečil povinnosť, aby v reklame neúčinkovali hlásatelia, moderátori a redaktori 
spravodajských a politickopublicistických programov, a to ani v obraze, ani vo zvuku,  
 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-01/018: 
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. 2. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-01/019: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24. 1. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
SK č.: 355-PLO/O-4785/2013 zo dňa 8. 10. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č.  4078/306-2013)  
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
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Monitorovaný program/deň/programová služba: VyVolení – Dom Snov/22.8.2013/JOJ  
ÚK:  MAC TV s.r.o.                     číslo licencie: T/39, TD/15  
 
Uznesenie č. 14-01/14.0016: 
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. 355-
PLO/O-4785/2013 MAC TV s.r.o.  

 
p o r u š i l  

 
povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
že na televíznej programovej službe JOJ dňa 22. 8. 2013 v čase o cca 20:30 hod odvysielal program 
VyVolení – Dom Snov, pričom porušil povinnosť program zreteľne označiť názvom sponzora 
programu (Dek s.r.o.), logom sponzora alebo odkazom na výrobok alebo službu sponzora na jeho 
začiatku, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. d) 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 **14, KS 6548. 
 
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. 14-01/020: 
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. 2. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 379-PLO/O-5268/2013 zo dňa 5. 11. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4135/328-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 
Vyžiadaný záznam/program/deň/programová služba : Fooormania/ 27. 8. 2013/ FOOOR 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/104 
                                                                                                 
Uznesenie č. 14-01/15.0017: 
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. 
379-PLO/O-5268/2013 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Fooormania zo dňa 
27. 8. 2013 odvysielaného o cca 23:35 hod na programovej službe FOOOR, 
 
Hlasovanie: 

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

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

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***14,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
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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. 14-01/021: 
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. 2. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 380-PLO/O-5269/2013 zo dňa  5. 11. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 4622/343-2013, 4634/345-2013, 4865/353-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: 1. 10. a 3. 10. 2013/TV8 
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.         číslo licencie: TD/10 
 
Uznesenie č. 14-01/16.0018: 
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. 
380-PLO/O-5269/2013 PHONOTEX spol. s r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby TV8 zo dňa 
1. 10. 2013 v čase od 07:00 hod do 09:00 hod a zo dňa 3. 10. 2013 v čase od 07:00 hod do 09:00 hod, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-01/022: 
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. 2. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 378-PLO/O-5267/2013 zo dňa 5. 11. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4077/307-2013)  
Monitorované  vysielanie/ deň: Eurovýhra/23. 8. 2013  
ÚK: INTERACTIV.ME, s. r. o.      číslo licencie: T/190, TD/33 
 
Bod bol odročený.  
 
K bodu 18/ 
SK č.: 398-PLO/D-5502/2013 zo dňa 27. 11. 2013 
žiadosť o udelenie  licencie na  digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Televízia Turiec, s.r.o. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 372-PLO/D-5228/2013 zo dňa 12. 11. 2013 
žiadosť o udelenie  licencie na  digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 20/  
SK č.: 399-PLO/D-5543/2013 zo dňa 28. 11. 2013 
oznámenie 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. 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 400-PLO/D-5527/2013 zo dňa 28. 11 2013 
Žiadosť o registráciu retransmisie 
ÚK: Novocentrum Nové Zámky, a.s. 
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V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 401-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/129 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 402-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  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 247-PLO/D-2877/2013 zo dňa 6. 6. 2013 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na rozhlasové vysielanie   
ÚK: Rádio VIVA, a.s.     číslo licencie: R/70 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
25/ Rôzne 
 
1/ Priebežné výsledky monitorovania v období  kampane, moratória a volieb do VÚC 2013 
(doplnenie) 
Predkladá: PgO 
 
Uznesenie č. 14-01/25.0027: 
Rada berie na vedomie doplnenie priebežných výsledkov monitorovania  programov RTVS (Jednotka, 
Dvojka, Rádio Regina, Rádio Patria), TV Markíza, JOJ, TA3 v období kampane, moratória a volieb do 
VÚC. 
 
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/ Valorizácia platu riaditeľa Kancelárie Rady 
Predkladá: ÚRK 
 
Uznesenie č. 14-01/25.0028: 
V súlade s § 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu Rada schvaľuje valorizáciu tarifného 
platu riaditeľa Kancelárie o 16 € s účinnosťou od 1. 1. 2014. Zároveň Rada schvaľuje i prepočet 
príplatku za riadenie podľa stupnice platových taríf platnej od 1. 1. 2014. 
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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. 14-01/030: 
Kancelária Rady zabezpečí valorizáciu platu riaditeľa Kancelárie Rady v zmysle schváleného 
uznesenia.  
T: 14. 1. 2014                    Z: ÚRK 
 
V Bratislave dňa 14. 1. 2014                                
 
                                      

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