
Zápisnica č. 03/2014 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 11. 2. 2014  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: PhDr. Marta Danielová 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.:  
• 297-PLO/O-4177/2013 zo dňa 27. 8. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4009/301-2013)  
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Poskytovanie retransmisie programových služieb FOOOR, TV Nitrička, DAJTO, ČT 24 a MUSIQ1  
• 305-PLO/O-4370/2013 zo dňa 10. 9. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4009/301-2013)  
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) a § 60 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Poskytovanie retransmisie programových služieb TV MARKÍZA, TV DOMA, WAU, Prima Zoom, Prima 
Family, Prima Cool, Prima Love, Nova, Nova Cinema, Fanda, TV Barrandov, Smíchov, TV Telka, HBO, 
HBO 2, HBO Comedy, Cinemax, Cinemax 2, Filmbox, Film+, AXN, AXN Crime, AXN Sci-Fi, Universal 
Channel, The MGM Channel, Óčko, MTV Hits, MTV CZ, MTV Rock, VH1, Deluxe Music, Eurosport, 
Sport1, Sport2, ČT Sport, Sport 5, Nova Sport, Discovery Channel, Discovery Science, Spektrum, 
Spektrum Home, TV Paprika, Šlágr TV, Disney Channel, Minimax, TCM, Cartoon Network, duck tv, Jim 
Jam, Kabel1, ORF eins, TV5 Monde, Raj1 bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov/neoznámenie zmeny 
počtu prípojok 
ÚK: NITRANET,  s.r.o.      číslo registrácie: TKR/178 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5797/424-2013      
(na vysielanie programu Šport zo dňa 9. 12. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5576/395-2013      
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 29. 11. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 5596/396-2013, 5597/397-2013      
(na vysielanie programu 12 kôl zo dňa 30. 11. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5748/419-2013      
(na vysielanie programu Veľké preteky zo dňa 7. 12. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
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7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5512/391-2013      
(na vysielanie programu Piráti Karibiku: V neznámych vodách  zo dňa 16. 11. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 5749/420-2013, 5750/421-2013, 5751/422-2013     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 7. 12. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5600/403-2013      
(na vysielanie programu Noc na Slovensku zo dňa 27. 11. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1 
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5420/385-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 21. 11. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5586/407-2013      
(na vysielanie MsTV Moldava – Szepsi VTV, Studio 7S zo dňa 18. 11. 2013)  
Vysielateľ: BodvaTel s.r.o., Moldava nad Bodvou    číslo licencie: T/131 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5435/386-2013      
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 22. 11. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5511/390-2013 a sťažnosť č. 5680/413-2013      
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 25. 11. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5598/398-2013, 5602/401-2013 
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 30. 11. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 5510/389-2013     
(na vysielanie programu Sexy výhra zo dňa 26. 11. 2013)  
Vysielateľ: INTERACTIV.ME, s.r.o.                číslo licencie: T/190, TD/33 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 5601/399-2013 a 5601/400-2013     
(na vysielanie programu Sexy výhra zo dňa 27. a 28. 11. 2013)  
Vysielateľ: INTERACTIV.ME s.r.o.     číslo licencie: T/190, TD/33 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 5689/402-2013     
(na vysielanie programu Sexy výhra zo dňa 29. 11. 2013)  
Vysielateľ: INTERACTIV.ME, s.r.o.                číslo licencie: T/190, TD/33 
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18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5662/412-2013     
(na vysielanie programu Fooormania zo dňa 4. 12. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/104 
 
19/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2013 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
20/ SK č.: 374-PLO/O-5263/2013 zo dňa  5. 11. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4267/320-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň : Veľké noviny/„HUMENNÉ INCIDENT POČAS NÁVŠTEVY 
PREZIDENTA“/7. 9. 2013 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
21/ SK č.: 375-PLO/O-5264/2013 zo dňa  5. 11. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4336/323-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň : Rádiožurnál/ Krajský súd v Prešove zrušil rozsudok – 22 rokov 
väzenia pre Bakiho Sadikiho/ 5. 9. 2013 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona       číslo licencie: RD/1 
 
22/ SK č.: 346-PLO/O-4393/2012 zo dňa 28. 8. 2012 
Doplnenie: Správa č. 35/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/program/deň: http://tivi.azet.sk/video/1199320/majk-spirit-na-slavikovi-
chcel-sokovat-ked-dakoval-za-rastlinku.html/ Majk  Spirit na Slávikovi: Chcel šokovať, keď ďakoval 
za rastlinku? 13. 7. 2012 
ÚK: Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. 
 
23/ SK č.: 310-PLO/O-4375/2013 zo dňa 10. 9. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 3247/262-2013) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/komunikáty/deň/programová služba : Akčná výhra/15. 6. 2013/DAJTO 
ÚK:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/47 
 
24/ SK č.: 394-PLO/O-5483/2013 zo dňa 19.11.2013 
Doplnenie:  Správa č. 4609/64/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z.   
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/program/deň/programová služba : Ryby, rybky, rybičky/27. 9. 2013 
a 1. 10. 2013/Televízia Prešov 
ÚK: GAAD REAL, s.r.o., Prešov     číslo licencie: TD/49 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
25/ SK č.: 37/SKL/226/2014 zo dňa 22. 1. 2014 
oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie   
ÚK: TV LUX s.r.o.       číslo licencie: T/207, TD/94 
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26/ SK č.: 23/SKL/163/2014 zo dňa 17. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: TS, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/189 
 
27/ SK č.: 24/SKL/165/2014 zo dňa 17. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Ing. Miroslav Maco – MULTICHANEL     číslo registrácie: TKR/307 
 
28/ SK č.: 35/SKL/227/2014 zo dňa 22. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: STASTEL, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/253 
 
29/ SK č.: 36/SKL/225/2014 zo dňa 22. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: PO-MA, spol. s r.o.       číslo registrácie: TKR/183 
 
30/ SK č.: 51/SKL/328/2014 zo dňa 27. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: SATRO s.r.o.        číslo registrácie: TKR/9 
 
31/ SK č.: 53/SKL/327/2014 zo dňa 27. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: SATRO s.r.o.        číslo registrácie: TKR/121 
 
32/ SK č.: 50/SKL/319/2014 zo dňa 27. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/91 
 
33/ SK č.: 67/SKL/368/2014 zo dňa 29. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Novo dubnická dražobná, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/323 
 
34/ SK č.: 56/SKL/321/2014 zo dňa 27. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Bytový podnik Trebišov, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/169 
 
35/ SK č.: 55/SKL/258/2014 zo dňa 23. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: ATS Slovakia, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/196 
 
36/ SK č.: 14/SKL/162/2014 zo dňa 17. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Stavebné bytové družstvo Fiľakovo        číslo registrácie: TKR/131 
 
37/ SK č.: 13/SKL/167/2014 zo dňa 17. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: SANTOV, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/332 
 
38/ SK č.: 10/SKL/78/2014 zo dňa 10. 1. 2014 
oznámenie o zmene právnych skutočností v registrácii retransmisie  
ÚK: SledovanieTV.sk  s.r.o.       číslo registrácie: TKR/339 
39/ SK č.: 11/SKL/138/2014 zo dňa 15. 1. 2014 
žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie  
ÚK: Teledata, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/52 
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40/ SK č.: 383-PLO/D-5061/2013 zo dňa 30. 10. 2013 
Žiadosť o udelenie licencie na televízne digitálne vysielanie  
ÚK: KONFER TV, s.r.o., Dvory nad Žitavou 
 
42/ Rôzne 
 

************************* 
 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 79 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 14-03/1.0073: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.:  
• 297-PLO/O-4177/2013 zo dňa 27. 8. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4009/301-2013)  
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Poskytovanie retransmisie programových služieb FOOOR, TV Nitrička, DAJTO, ČT 24 a MUSIQ1  
• 305-PLO/O-4370/2013 zo dňa 10. 9. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4009/301-2013)  
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) a § 60 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Poskytovanie retransmisie programových služieb TV MARKÍZA, TV DOMA, WAU, Prima Zoom, Prima 
Family, Prima Cool, Prima Love, Nova, Nova Cinema, Fanda, TV Barrandov, Smíchov, TV Telka, HBO, 
HBO 2, HBO Comedy, Cinemax, Cinemax 2, Filmbox, Film+, AXN, AXN Crime, AXN Sci-Fi, Universal 
Channel, The MGM Channel, Óčko, MTV Hits, MTV CZ, MTV Rock, VH1, Deluxe Music, Eurosport, 
Sport1, Sport2, ČT Sport, Sport 5, Nova Sport, Discovery Channel, Discovery Science, Spektrum, 
Spektrum Home, TV Paprika, Šlágr TV, Disney Channel, Minimax, TCM, Cartoon Network, duck tv, Jim 
Jam, Kabel1, ORF eins, TV5 Monde, Raj1 bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov/neoznámenie zmeny 
počtu prípojok 
ÚK: NITRANET,  s.r.o.      číslo registrácie: TKR/178 
 
Uznesenie č. 14-03/2.0074: 
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 správnych konaní č. 297-PLO/O-
4177/2013 a 305-PLO/O-4370/2013 NITRANET, s.r.o. 
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I. 
 

p o r u š i l  

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

tým, že 
 
1. dňa 21. 3. 2013 poskytoval retransmisiu programových služieb TV Nitrička a ČT 24, 
2. dňa 13. 12. 2013 poskytoval retransmisiu programových služieb ČT Sport, PRIMA, Šlágr TV, TV 

Barrandov, NOVA Cinema, PRIMA Cool, PRIMA Love, NOVA, FANDA, Óčko, Pohoda, Rebel 
a PRIMA Zoom 

bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov, 
 
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. úhrnnú sankciu – pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 100,- €, slovom jedensto 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: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***14,KS6548. 
 

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

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

II. 
 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
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tým, 
 
že neoznámil Rade zmenu počtu prípojok do 15 dní po tom, čo sa tento počet zmenil z 1 200 prípojok 
na 150, čiže o viac ako 20 % od posledného oznámenia, 
 
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. 14-03/133: 
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: 11. 3. 2014                             Z: PLO 
 
Úloha č. 14-03/081: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21. 2. 2014                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 14-03/2.0075: 
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 konania č. 297-PLO/O-
4177/2013 a 305-PLO/O-4370/2013 vedené proti účastníkovi konania NITRANET, s.r.o. v časti 
možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. poskytovať 
retransmisiu programových služieb Smíchov, TV Telka, HBO, HBO 2, HBO Comedy, Cinemax, 
Cinemax 2, Filmbox, Film+, AXN, AXN Crime, AXN Sci-Fi, Universal Channel, The MGM 
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Channel, MTV Hits, MTV CZ, MTV Rock, VH1, Deluxe Music, Eurosport, Sport1, Sport2, Sport 5, 
Nova Sport, Discovery Channel, Discovery Science, Spektrum, Spektrum Home, TV Paprika, Disney 
Channel, TCM, Cartoon Network, duck tv, Jim Jam, Kabel1, ORF eins, TV5 Monde, Raj1 len so 
súhlasom ich pôvodných vysielateľov 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   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-03/082: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania v časti a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 25. 2. 2014                 Z: PLO 
 
Úloha č. 14-03/083: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21. 2. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5797/424-2013      
(na vysielanie programu Šport zo dňa 9. 12. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-03/3.0076: 
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. 5797/424-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 
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Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-03/084: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21. 2. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5576/395-2013      
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 29. 11. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
    
Uznesenie č. 14-03/4.0077: 
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. 5576/395-2013 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   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-03/085: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21. 2. 2014                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-03/4.0078: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v znení zákona č. 342/2012 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam 
vysielania programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 29. 11. 2013 v čase od 05:55 hod do 08:35 hod. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
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Škultéty  za 
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-03/086: 
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: 25. 2. 2014 Z: PLO 
 
Uznesenie č. 14-03/4.0079: 
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 § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom 
na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej 
programovej služby TV MARKÍZA dňa 29. 11. 2013 o cca 05:59 hod odvysielal program Teleráno, 
v ktorom došlo k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom 
v tomto programe mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zreteľne informovať verejnosť o existencii 
umiestňovania produktov označením na konci programu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-03/087: 
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: 25. 2. 2014                               Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 5596/396-2013, 5597/397-2013      
(na vysielanie programu 12 kôl zo dňa 30. 11. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie k bodu 5 je obsiahnuté v bode 7. 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5748/419-2013      
(na vysielanie programu Veľké preteky zo dňa 7. 12. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie k bodu 6 je obsiahnuté v bode 7. 
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K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5512/391-2013      
(na vysielanie programu Piráti Karibiku: V neznámych vodách  zo dňa 16. 11. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-03/7.0081: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia 

I. § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe JOJ 
- dňa 16. 11. 2013 v čase o cca 23:29:03 hod, 23:52:19 hod a 00:01:14 hod odvysielal pred 
programom Vyvolení – Dom snov, pri jeho prerušení a pred jeho pokračovaním komunikát 
označujúci za sponzora programu spoločnosť CITROËN SLOVAKIA, s.r.o., 
- dňa 16. 11. 2013 v čase o cca 23:29:13 hod, 23:52:29 hod a 00:01:04 hod odvysielal pred 
programom Vyvolení – Dom snov, pri jeho prerušení a pred jeho pokračovaním komunikát 
označujúci za sponzora programu spoločnosť Restart drink s.r.o., 
- dňa 16. 11. 2013 v čase o cca 20:29:15 hod a 23:20:38 hod odvysielal pred a po programe 
Piráti Karibiku: V neznámych vodách komunikát označujúci za sponzora programu 
spoločnosť Alza.sk s. r. o., 
- dňa 30. 11. 2013 v čase o cca 22:54:14 hod odvysielal pred programom Vyvolení – Dom 
snov komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Restart drink s.r.o., 
- dňa 30. 11. 2013 v čase o cca 22:54:24 hod odvysielal pred programom Vyvolení – Dom 
snov komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť CITROËN SLOVAKIA, s.r.o., 
- dňa 7. 12. 2013 v čase o cca 15:53:29 hod odvysielal pred programom Otec vagabund 
komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Panta Rhei, s.r.o., 

ktoré mohli naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez ich 
rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli 
zameniteľné s inými zložkami programovej služby; 

II. § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
- časový úsek od cca 22:30:23 hod do 23:00:22 hod programu Piráti Karibiku: V neznámych 
vodách odvysielaného v rámci programovej služby JOJ dňa 16. 11. 2013 o cca 20:30 hod, 
ktorý zodpovedá piatemu 30-minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, 
dvakrát prerušil zaradením reklamy, a to o cca 22:33:47 hod a o cca 22:53:05  hod, 
- program 12 kôl odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 30. 11. 2013 o cca 
20:28 hod v trvaní cca 145 minút a 17 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy päťkrát, 
- program Veľké preteky odvysielaný na televíznej programovej služby JOJ dňa 7. 12. 2013 
o cca 13:29 hod v trvaní cca 143 minút a 47 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy päťkrát; 

III. § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe 
JOJ dňa 16. 11. 2013 v čase od 20:00:00 hod do 20:59:59 hod, v čase od 22:00:00 hod do 
22:59:59 hod a v čase od 23:00:00 hod do 23:59:59 hod, dňa 30. 11. 2013 v čase od 20:00:00 
hod do 20:59:59 hod a v čase od 22:00:00 hod do 22:59:59 hod, dňa 7. 12. 2013 v čase od 
14:00:00 hod do 14:59:59 hod a v čase od 15:00:00 hod do 15:59:59 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 
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Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-03/088: 
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: 25. 2. 2014  Z: PLO 
 
Úloha č. 14-03/089: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 21. 2. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 5749/420-2013, 5750/421-2013, 5751/422-2013     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 7. 12. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
  
Uznesenie č. 14-03/8.0082: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení 
zákona č. 342/2012 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 7.12.2013 o cca 19:00 hod. odvysielal na 
programovej služby TV MARKÍZA univerzálny program Televízne noviny, v rámci ktorého bol 
odvysielaný príspevok s názvom Ekologický sex, ktorý obsahoval zobrazenia erotických pomôcok, 
ktoré sú vyrobené výlučne na prezentáciu erotiky a erotických tém, spadajúcich pod klasifikáciu 
nevhodnosti a neprístupnosti pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, čím mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-03/090: 
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: 25. 2. 2014  Z: PLO 
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Úloha č. 14-03/091: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 21. 2. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5600/403-2013.      
(na vysielanie programu Noc na Slovensku zo dňa 27. 11. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 14-03/9.0083: 
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. 5600/403-2013, smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľa na základe zákona, a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 
Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-03/092: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21. 2. 2014                             Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5420/385-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 21. 11. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-03/10.0084: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 21. 11. 2013 v čase o cca 19:00 hod odvysielal na programovej služby TV MARKÍZA v 
programe Televízne noviny príspevok s názvom ZVRÁTENÁ ZÁBAVKA, ktorý mohol obsahovať 
zobrazenie hrubého, neopodstatneného násilia.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-03/093: 
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: 25. 2. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-03/094: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 21. 2. 2014                     Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5586/407-2013      
(na vysielanie MsTV Moldava – Szepsi VTV, Studio 7S zo dňa 18. 11. 2013)  
Vysielateľ: BodvaTel s.r.o., Moldava nad Bodvou    číslo licencie: T/131 
 
Uznesenie č. 14-03/11.0085:              
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. 5586/407-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
v časti týkajúcej sa možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 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. 14-03/095: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi vybavenie časti sťažnosti. 
T: 21. 2. 2014                                                                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-03/11.0086:              
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 BodvaTel s.r.o., Moldava nad 
Bodvou vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
18. 11. 2013 mohlo dôjsť k vysielaniu bez udelenej licencie.   
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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. 14-03/096: 
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: 25. 2. 2014  Z: PLO 
 
Úloha č. 14-03/097: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 21. 2. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5435/386-2013      
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 22. 11. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-03/12.0087: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na  
televíznej programovej službe JOJ dňa 22. 11. 2013 o cca 17:00 hod odvysielal v rámci programu 
Noviny o 17.00 príspevok s názvom Obsadili Univerzitu Komenského a o 19:00 hod v rámci programu 
Veľké noviny príspevky s názvom Protesty v uliciach a Zásah polície na akademickej pôde, v ktorých 
mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.    
 
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. 14-03/098: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi  
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konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 25. 2. 2014                    Z: PLO 
                        
 
Úloha č. 14-03/099: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 21. 2. 2014                      Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5511/390-2013 a sťažnosť č. 5680/413-2013      
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 25. 11. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-03/13.0088: 
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. 5511/390-2013 a 5680/413-
2013 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. 
a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené.    
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-2-1, uznesenie bolo prijaté. 
                      
Úloha č. 14-03/100: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 21. 2. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5598/398-2013, 5602/401-2013 
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 30. 11. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 14-03/14.0090: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o. v súvislosti s tým, že odvysielaním komunikátu Akčná výhra dňa 
30. 11. 2013 o cca 06:42 hod na programovej službe DAJTO, ktorý mohol naplniť definíciu 
telenákupu podľa § 32 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., v časti, v ktorej mali diváci podľa zadania na 
televíznej obrazovke spočítať všetky číslice na obrazovke, mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti podľa 
§ 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., zabezpečiť, aby vysielaný telenákup bol čestný. 
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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. 14-03/101: 
Kancelária Rady v súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 25. 2. 2014                               Z: PLO 
 
Úloha č. 14-03/102: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 21. 2. 2014                                 Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 5510/389-2013     
(na vysielanie programu Sexy výhra zo dňa 26. 11. 2013)  
Vysielateľ: INTERACTIV.ME, s. r. o.                číslo licencie: T/190, TD/33 
 
Uznesenie k bodu 15 je obsiahnuté v bode 17. 
                                                                                                 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 5601/399-2013 a 5601/400-2013     
(na vysielanie programu Sexy výhra zo dňa 27. a 28. 11. 2013)  
Vysielateľ: INTERACTIV.ME, s. r. o.     číslo licencie: T/190, TD/33 
 
Uznesenie k bodu 16 je obsiahnuté v bode 17. 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 5689/402-2013     
(na vysielanie programu Sexy výhra zo dňa 29. 11. 2013)  
Vysielateľ: INTERACTIV.ME, s. r. o.                číslo licencie: T/190, TD/33 
 
Uznesenie č. 14-03/17.0091: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi INTERACTIV.ME, 
s. r. o.  

I. v súvislosti s tým, že odvysielaním komunikátov Sexy výhra dňa 26. 11. 2013 o cca 01:08 
hod, dňa 29. 11. 2013 o cca 01:00 hod, dňa 27. 11. 2013 o cca 00:55 hod a dňa 28. 11. 2013 
o cca 00:56 hod na programovej službe RING TV, ktoré mohli naplniť definíciu telenákupu 
podľa § 32 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti podľa § 32 
ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., zabezpečiť, aby vysielané telenákupy bol čestné, 
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II. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 
342/2012 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 26. 11. 2013 o cca 01:08 hod, dňa 29. 11. 2013 o cca 
01:00 hod, dňa 27. 11. 2013 o cca 00:55 hod a dňa 28. 11. 2013 o cca 00:56 hod odvysielal na 
programovej službe RING TV komunikáty Sexy výhra bez označenia grafickým symbolom 
podľa Jednotného systému označovania, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu 
Jednotného systému označovania.  

 
Hlasovanie: 

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

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

Úloha č. 14-03/103: 
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: 25. 2. 2014                               Z: PLO 
 
Úloha č. 14-03/104: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 21. 2. 2014                     Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5662/412-2013     
(na vysielanie programu Fooormania zo dňa 4. 12. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/104 
 
Uznesenie č. 14-03/18.0092: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o. v súvislosti s tým, že odvysielaním komunikátu Fooormania dňa 4. 12. 2013 
o cca 00:05 hod na programovej službe FOOOR, ktorý mohol naplniť definíciu telenákupu podľa § 32 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti podľa § 32 ods. 4 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z., zabezpečiť, aby vysielaný telenákup bol čestný. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 
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Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-03/105: 
Kancelária Rady v súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 25. 2. 2014                               Z: PLO 
 
Úloha č. 14-03/106: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 21. 2. 2014                                 Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2013 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 14-03/19.0093: 
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za  
4. štvrťrok 2013. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 20/  
SK č.: 374-PLO/O-5263/2013 zo dňa  5. 11. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4267/320-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň : Veľké noviny/„HUMENNÉ INCIDENT POČAS NÁVŠTEVY 
PREZIDENTA“/7. 9. 2013 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
                                                                                                    
Uznesenie č. 14-03/20.0094: 
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. 
374-PLO/O-5263/2013 MAC TV s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
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že dňa 7. 9. 2013 o cca 19:00 hod odvysielal v rámci programovej služby JOJ v programe Veľké 
Noviny príspevok „HUMENNÉ - INCIDENT POČAS NÁVŠTEVY PREZIDENTA“, v ktorom boli 
prezentované jednostranné a neúplné informácie týkajúce sa zásahu príslušníkov Úradu na ochranu 
ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR počas návštevy prezidenta SR v Humennom, 
keďže stanovisko dotknutej strany, ktorou je v danej veci MV SR, nebolo v príspevku 
sprostredkované, čím nebola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť predmetného programu, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-03/107: 
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: 11. 3. 2014                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-03/108: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 21. 2. 2014                                                       Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 375-PLO/O-5264/2013 zo dňa  5. 11. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4336/323-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň : Rádiožurnál/ Krajský súd v Prešove zrušil rozsudok – 22 rokov 
väzenia pre Bakiho Sadikiho/ 5. 9. 2013 
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ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona       číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 14-03/21.0095: 
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. 375-PLO/O-5264/2013 vedené 
proti Rozhlasu a televízii Slovenska, vysielateľovi na základe zákona, 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 zdržala sa 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-03/109: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 11. 3. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-03/110: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21. 2. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 346-PLO/O-4393/2012 zo dňa 28.8.2012 
Doplnenie: Správa č. 35/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/program/deň: http://tivi.azet.sk/video/1199320/majk-spirit-na-slavikovi-
chcel-sokovat-ked-dakoval-za-rastlinku.html/ Majk  Spirit na Slávikovi: Chcel šokovať, keď ďakoval 
za rastlinku? 13. 7. 2012 
ÚK: Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. 
 
Uznesenie č. 14-03/22.0080: 
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. 346-PLO/O-4393/2012 Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. 
  

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 písm.  e) zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

 21



tým, 
 

že dňa 13. 7. 2012 v rámci svojej audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie tivi, poskytovanej 
prostredníctvom internetovej stránky www.cas.sk sekcia „tivi.sk“, poskytoval v rubrike Celebrity 
program Majk Spirit na Slávikovi: Chcel šokovať, keď ďakoval za rastlinku?, ktorý svojim obsahom 
a spôsobom spracovania otvorene propagoval užívanie omamných látok,  
 
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. 15 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 500,- €, slovom päťsto 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: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***14, KS6548. 
 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-03/111: 
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: 11. 3. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 310-PLO/O-4375/2013 zo dňa 10. 9. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 3247/262-2013) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/komunikáty/deň/programová služba : Akčná výhra/15. 6. 2013/DAJTO 
ÚK:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/47 
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Uznesenie č. 14-03/23.0096: 
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 správnych konaní č. 
310-PLO/O-4375/2013 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. zabezpečiť, aby bol 
vysielaný telenákup čestný 

 
tým, 

 
že na programovej službe DAJTO dňa 15. 6. 2013 o cca 06:45 hod odvysielaný komunikát s názvom 
Akčná výhra, ktorý naplnil definíciu telenákupu, v časti, v ktorej mali diváci spočítať koľko nôh a láb 
sa nachádzalo v autobuse, obsahoval nejednoznačné, neúplné a nepresné inštruovanie o spôsobe 
riešenia zadanej úlohy,  
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 4 000,- €, slovom štyritisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
Podľa § 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: SK09 8180 0000 0070 0008 8921 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***14, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 14-03/112: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vyhotoví písomné znenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 11. 3. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-03/113: 
Kancelária Rady oznám sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21. 2. 2014                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-03/23.0097: 
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 konania č. 310-PLO/O-
4375/2013 vedené voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. v časti možného 
porušenia § 32 ods. 4 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 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   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-03/114: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vyhotoví písomné znenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 25. 2. 2014                  Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 394-PLO/O-5483/2013 zo dňa 19.11.2013 
Doplnenie:  Správa č. 4609/64/TV-2013 o  kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 
308/2000 Z. z.   
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/program/deň/programová služba : Ryby, rybky, rybičky/27. 9. 2013 
a 1. 10. 2013/Televízia Prešov 
ÚK: GAAD REAL, s.r.o., Prešov     číslo licencie: TD/49 
 
Uznesenie č. 14-03/24.0098: 
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. 394-
PLO/O-5483/2013 GAAD REAL, s.r.o.  
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p o r u š i l  
 

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

tým, 
že na programovej službe Televízia Prešov odvysielal dňa 27. 9. 2013 v čase o cca 17:23 hod., 18:11 
hod., 19:01 hod., 19:50 hod. a dňa 1.10.2013 v čase o cca 15:44 hod. a 16:33 hod program Ryby, 
rybky, rybičky sponzorovaný veľkoobchodom SPORTS, pri ktorom zreteľne neoznačil sponzora na 
začiatku programu, čím došlo k porušeniu povinnosti označiť sponzora programu na začiatku a na 
konci programu,  
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa § 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. 14-03/115: 
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: 11. 3. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 37/SKL/226/2014 zo dňa 22. 1. 2014 
oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie   
ÚK: TV LUX s.r.o.       číslo licencie: T/207, TD/94 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 26/ 
SK č.: 23/SKL/163/2014 zo dňa 17. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: TS, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/189 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 24/SKL/165/2014 zo dňa 17. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Ing. Miroslav Maco – MULTICHANEL     číslo registrácie: TKR/307 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 35/SKL/227/2014 zo dňa 22. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: STASTEL, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/253 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 36/SKL/225/2014 zo dňa 22. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: PO-MA, spol. s r.o.       číslo registrácie: TKR/183 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 51/SKL/328/2014 zo dňa 27. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: SATRO s.r.o.        číslo registrácie: TKR/9 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 53/SKL/327/2014 zo dňa 27. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: SATRO s.r.o.        číslo registrácie: TKR/121 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 50/SKL/319/2014 zo dňa 27. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/91 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 67/SKL/368/2014 zo dňa 29. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Novo dubnická dražobná, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/323 
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V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 56/SKL/321/2014 zo dňa 27. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Bytový podnik Trebišov, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/169 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 55/SKL/258/2014 zo dňa 23. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: ATS Slovakia, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/196 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 14/SKL/162/2014 zo dňa 17. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Stavebné bytové družstvo Fiľakovo        číslo registrácie: TKR/131 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 13/SKL/167/2014 zo dňa 17. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: SANTOV, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/332 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 10/SKL/78/2014 zo dňa 10. 1. 2014 
oznámenie o zmene právnych skutočností v registrácii retransmisie  
ÚK: SledovanieTV.sk s.r.o.       číslo registrácie: TKR/339 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
  
K bodu 39/ 
SK č.: 11/SKL/138/2014 zo dňa 15. 1. 2014 
žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: Teledata, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/52 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 40/ 
SK č.: 383-PLO/D-5061/2013 zo dňa 30. 10. 2013 
Žiadosť o udelenie licencie na televízne digitálne vysielanie  
ÚK: KONFER TV, s.r.o., Dvory nad Žitavou 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
41/ Rôzne 
 
1/ Nominácia zástupcu regulačného orgánu do Európskej skupiny regulátorov pre audiovizuálne 
mediálne služby 

 27



Uznesenie č. 14-03/41.0115: 
Rada schvaľuje nomináciu JUDr. Ľuboša Kukliša, riaditeľa Kancelárie Rady ako zástupcu do 
Európskej skupiny regulátorov pre audiovizuálne mediálne 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.   
 
Úloha č. 14-03/132: 
Kancelária Rady oznámi nomináciu Ministerstvu kultúry SR.                                                                                             
T: 13. 2. 2014                   Z: ÚRK 
 
  
2/ Zahraničná služobná cesta – Brusel, 3. a 4. 3. 2014 
 
Uznesenie č. 14-03/41.0115: 
Rada schvaľuje zahraničnú služobnú cestu riaditeľa Kancelárie Rady JUDr. Ľuboša Kukliša na 
stretnutie so zástupcami Európskej komisie a zasadnutie Európskej skupiny regulátorov pre 
audiovizuálne mediáne služby na požiadanie v dňoch 3. a 4. 3. 2014 v Bruseli.  
 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.   
 
 
 
 
V Bratislave dňa 11. 2. 2014                                
 
                                 

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