
Zápisnica č. 04/2014 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 25. 2. 2014  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Mgr. Karol Haťapka 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5747/418-2013      
(na vysielanie programu Ambulancia zo dňa 7.12.2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona          číslo licencie: TD/2 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5725/417-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 16.11.2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5830/426-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 29.11.2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 5603/404-2013 a 5604/405-2013      
(na vysielanie programu Extrémne prípady zo dňa 2.12.2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5753/423-2013      
(na vysielanie programu Shrek  zo dňa 8.12.2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5660/409-2013      
(na vysielanie programu Hviezdna pechota zo dňa 3. 12. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: T/39, TD/15 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6021/433-2013      
(na vysielanie programu Králikovci  zo dňa 22. 12. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/2  
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6036/435-2013      
(na vysielanie programu Spravodlivá odplata (Stick) zo dňa 26. 12. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/219, TD/16 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5662/411-2013      
(na vysielanie programu Sexy iQvíz zo dňa 4. 12. 2013)  
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r. o.             číslo licencie: TD/10 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5661/410-2013      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 3. 12. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona          číslo licencie: TD/1 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 5719/414-2013, č. 5719/415-2013 a č. 5719/416-2013    
(na vysielanie programu Televízne noviny z dní 22., 23. a 26.10.2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 5803/425-2013    
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa X. z dňa 10. 12. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
14/ SK č.: 373-PLO/O-5262/2013 zo dňa  5.11. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 3904/293-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň : Dva a pol chlapa/ 8.8. 2013 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17 
    
15/ SK č.: 396-PLO/O-5485/2013 zo dňa 19.11.2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4960/364-2013) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 9   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/komunikát/deň/programová služba : Politická reklama o kandidátovi 
Františkovi Kučákovi/25.10.2013/Rádio Frontinus 
ÚK:  FRONTINUS s.r.o.       číslo licencie: R/115 
 
 
 

NEVEREJNÉ 
 
16/ SK č.: 18/SKL/144/2014 zo dňa 15.1. 2014, 124/SKL/2014 zo dňa 5.2. 2014 
žiadosť o predĺženie platnosti  licencie na rozhlasové vysielanie a oznámenie zmeny právnych 
skutočností  držiteľa  licencie   
ÚK: Radio ON s.r.o.          číslo licencie: R/99 
 
17/ SK č.: 5/SKL/79/2014 zo dňa 10.1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: KTR, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/155 
 
18/ SK č.: 68/SKL/369/2014 zo dňa 29.1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Stavebné bytové družstvo Lučenec     číslo registrácie: TKR/99 
 
19/ SK č.: 82/SKL/420/2014 zo dňa 31.1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: KABSEN s.r.o.         číslo registrácie: TKR/104 
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20/ SK č.: 77/SKL/385/2014 zo dňa 30.1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o.      číslo registrácie: TKR/117 
 
21/ SK č.: 79/SKL/406/2014 zo dňa 30.1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: BENET,  s.r.o.          číslo registrácie: TKR/176 
 
22/ SK č.: 81/SKL/412/2014 zo dňa 31.1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Kabel TV Močenok, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/173 
 
23/ SK č.: 95/SKL/441/2014 zo dňa 3.2. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: T.F.M., spol. s r.o.        číslo registrácie: TKR/143 
 
24/ SK č.: 89/SKL/2014 zo dňa 28.1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Drahoslav Černušák        číslo registrácie: TKR/279 
 
25/ SK č.: 9/SKL/2014 zo dňa 7.1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: GOLEM TECH, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/334 
 
26/ SK č.: 54/SKL/257/2014 zo dňa 23.1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: 3o media, s.r.o.         číslo registrácie: TKR/293 
 
27/ SK č.: 12/SKL/2014 zo dňa 16.1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Holkatel, spol. s r.o.         číslo registrácie: TKR/102 
 
28/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.regijo.sk, www.regijo.com 
Poskytovateľ: Milan Kazarka, Žiar nad Hronom 
Stanovisko č. 5794/13/AMS-2013 
 
 

************************* 
 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 132 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 14-04/1.0117: 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   neprítomný 
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Kmec              neprítomný  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5747/418-2013      
(na vysielanie programu Ambulancia zo dňa 7.12.2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona          číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 14-04/2.0118: 
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. 5747/418-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska – 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000  
Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-04/120: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 7. 3. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5725/417-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 16.11.2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Bod sa odročuje. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 14-04/121: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 3. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5830/426-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 29.11.2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
    
Uznesenie č. 14-04/4.0120: 
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. 5830/426-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s.r.o. zo dňa 29. 11. 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 proti 
Dinka  zdržal sa 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 5-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-04/122: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 7. 3. 2014                             Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 5603/404-2013 a 5604/405-2013      
(na vysielanie programu Extrémne prípady zo dňa 2.12.2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-04/5.0121: 
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 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 2. 12. 2013 
v čase cca od 9:10 hod odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Extrémne prípady ktorý 
označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania.    
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-04/123: 
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: 11. 3. 2014                    Z: PLO 
                        
Úloha č. 14-04/124: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania.  
T: 7. 3. 2014                      Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5753/423-2013      
(na vysielanie programu Shrek  zo dňa 8.12.2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-04/6.0123: 
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. 5753/423-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA - SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-04/125: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 3. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5660/409-2013      
(na vysielanie programu Hviezdna pechota zo dňa 3. 12. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: T/39, TD/15 
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Uznesenie č. 14-04/7.0124: 
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 3. 12. 2013 v čase o cca 21:24:45 hod pred pokračovaním programu Panelák po 

prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou a o cca 21:48:47 hod na konci programu 
Panelák odvysielal komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Berlin – 
Chemie Menarini, 

- dňa 3. 12. 2013 v čase o cca 21:49:02 hod a 00:31:15 hod odvysielal pred a po programe 
Hviezdna pechota 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 23:49:12 hod do 
00:19:11 hod programu Hviezdna pechota odvysielaného v rámci programovej služby JOJ dňa 
3. 12. 2013 o cca 21:49 hod, ktorý zodpovedá piatemu 30-minútovému časovému úseku trvania 
predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením reklamy, a to o cca 23:51:54 hod a o cca 
00:15:28 hod; 

III.  § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe 
JOJ dňa 3. 12. 2013 v čase od 21:00:00 hod do 21:59:59 hod a dňa 4. 12. 2013 v čase od 
00:00:00 hod do 00:59:59 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   neprítomný 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-04/126: 
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: 11. 3. 2014  Z: PLO 
 
Úloha č. 14-04/127: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 7. 3. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6021/433-2013      
(na vysielanie programu Králikovci  zo dňa 22. 12. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/2  
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Uznesenie č. 14-04/8.0125: 
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. 6021/433-2013  smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Rádio Regina vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-04/128: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 3. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6036/435-2013      
(na vysielanie programu Spravodlivá odplata (Stick) zo dňa 26. 12. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 14-04/9.0126: 
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. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 26. 12. 2013 v čase o cca 00:28 hod odvysielal program 
Spravodlivá odplata, ktorý bol odvysielaný s českým dabingom, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej 
republiky v znení zákona č. 204/2011 Z. z. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 14-04/129: 
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: 11. 3. 2014     Z: PLO 
 
Úloha č. 14-04/130: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 7. 3. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5662/411-2013      
(na vysielanie programu Sexy iQvíz zo dňa 4. 12. 2013)  
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r. o.             číslo licencie: TD/10 
 
Uznesenie č. 14-04/10.0127: 
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. 5662/411-2013, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV8 vysielateľa PHONOTEX, spol. s r.o. a uznala ju 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-04/131: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 3. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5661/410-2013      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 3. 12. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona          číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 14-04/11.0128:              
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. 5661/410-2013, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľa na základe zákona, zo dňa 3. 12. 2013 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z.za neopodstatnenú. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-04/132: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 7. 3. 2014                             Z: PgO 
        
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 5719/414-2013, č. 5719/415-2013 a č. 5719/416-2013    
(na vysielanie programu Televízne noviny z dní 22., 23. a 26.10.2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-04/12.0129:  
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. 5719/415-2013 a 5719/416-
2013 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnené.   
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-04/133: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 3. 2014                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-04/12.0129-1:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že na  televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 22. 10. 2013 o cca 19:00 
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hod. odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevok s názvom Bajan rozhoduje o projekte 
brata, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.    
 
Úloha č. 14-04/134: 
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: 11. 3. 2014                    Z: PLO 
                        
Úloha č. 14-04/135: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 7. 3. 2014                      Z: PgO 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 5803/425-2013    
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa X. z dňa 10. 12. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-04/13.0130: 
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. 5803/425-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
  
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
                      
Úloha č. 14-04/136: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 3. 2014                                Z: PgO 
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K bodu 14/ 
SK č.: 373-PLO/O-5262/2013 zo dňa  5.11. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 3904/293-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň : Dva a pol chlapa/ 8.8. 2013 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Bod sa odročuje. 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 396-PLO/O-5485/2013 zo dňa 19.11.2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4960/364-2013) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 9   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/komunikát/deň/programová služba : Politická reklama o kandidátovi 
Františkovi Kučákovi/25.10.2013/Rádio Frontinus 
ÚK:  FRONTINUS s.r.o.       číslo licencie: R/115 
 
Uznesenie č. 14-04/15.0132: 
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. 
396-PLO/O-5485/2013 FRONTINUS s.r.o. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým,  
 
že dňa 25. 10. 2013 o cca 07:40 hod odvysielal na rozhlasovej programovej službe Rádio Frontinus 
komunikát informujúci o kandidátovi pre voľby do Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja  
9. novembra 2013 Františkovi Kučákovi, ktorý naplnil definíciu politickej reklamy podľa § 32 ods. 10 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., čím došlo k porušeniu zákazu vysielania politickej reklamy, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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   neprítomný 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-04/137: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T:  25. 3. 2014                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-04/138: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 3. 3. 2014                                                       Z: PgO 
                                                                                                 
K bodu 16/ 
SK č.: 18/SKL/144/2014 zo dňa 15. 1. 2014, 124/SKL/2014 zo dňa 5. 2. 2014 
žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie a oznámenie zmeny právnych 
skutočností držiteľa licencie 
ÚK: Radio ON s.r.o.          číslo licencie: R/99 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 5/SKL/79/2014 zo dňa 10.1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: KTR, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/155 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 68/SKL/369/2014 zo dňa 29.1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Stavebné bytové družstvo Lučenec     číslo registrácie: TKR/99 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 82/SKL/420/2014 zo dňa 31.1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: KABSEN s.r.o.         číslo registrácie: TKR/104 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 20/  
SK č.: 77/SKL/385/2014 zo dňa 30.1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o.      číslo registrácie: TKR/117 
                                                                                                    
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 21/ 
SK č.: 79/SKL/406/2014 zo dňa 30.1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: BENET,  s.r.o.          číslo registrácie: TKR/176 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 81/SKL/412/2014 zo dňa 31.1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Kabel TV Močenok, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/173 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 95/SKL/441/2014 zo dňa 3.2. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: T.F.M., spol. s r.o.        číslo registrácie: TKR/143 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 89/SKL/2014 zo dňa 28.1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Drahoslav Černušák        číslo registrácie: TKR/279 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 9/SKL/462/2014 zo dňa 7.1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: GOLEM TECH, s.r.o.             číslo registrácie: TKR/334 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 54/SKL/257/2014 zo dňa 23.1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: 3o media, s.r.o.             číslo registrácie: TKR/293 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 12/SKL/154/2014 zo dňa 16.1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Holkatel, spol. s r.o.              číslo registrácie: TKR/102 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 28/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.regijo.sk, www.regijo.com 
Poskytovateľ: Milan Kazarka, Žiar nad Hronom 
Stanovisko č. 5794/13/AMS-2013 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
29/ Rôzne 
 
1/ Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady v období kampane, moratória a volieb prezidenta SR 2014 
Predkladá: PgO 
 
Uznesenie č. 14-04/29.0145: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje materiál Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady  
v období kampane, moratória a volieb prezidenta SR.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté.   
 
  
2/ Čerpanie rozpočtu Rady k 31. 1. 2014 
Predkladá: ÚRK 
 
Uznesenie č. 14-04/29.0146: 
Rada berie na vedomie predložené čerpanie rozpočtu k 31. 1. 2014. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté.   
 
3/ Informácia o stretnutí s ANRTS a IPI k rozpočtu Rady  
Predkladá: ÚRK 
 
 
 
V Bratislave dňa 25. 2. 2014                                
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        prof. Miloš Mistrík 
                predseda 
 Rady pre vysielanie a retransmisiu                                 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Mgr. Karol Haťapka 
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