
Zápisnica č. 07/2014 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 8. 4. 2014  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Vladimír Holan 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 167/SKL/2014 zo dňa 14. 2. 2014 
(vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie) 
ÚK: ZOE MEDIA, s. r. o., Bratislava  
ÚP: 10:20 hod 
 
3/ SK č.: 404-PLO/O-5788/2013  zo dňa 3. 12. 2013 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia §  68 ods. 7 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: RADIO ONE ROCK, s.r.o.    číslo licencie: R/106 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 57/SO/315/2014     
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 24. 1. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 191/SO/2014     
(na vysielanie programu Nezastaviteľný vlak zo dňa 21. 2. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 106/SO/2014     
(na poskytovanie programu dostupného na stránke: http://udalosti.noviny.sk/z-domova/11-04-
2013/namiesto-desiaty-dostali-bitku-skola-ani-urady-nekonaju.html zo dňa 11. 4. 2013)  
Prevádzkovateľ: MAC TV s.r.o.     AVMS 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 139/SO/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 2. 2. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 133/SO/2014     
(na vysielanie programu Večerníček zo dňa 5. 2. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/2 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 130/SO/2014     
(na vysielanie reklamného šotu k filmu Dědictví aneb Kurva se neříká zo dňa 7. 2. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: TD/7 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 28/SO/200/2014     
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 12. 1. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 16/SO/184/2014      
(na vysielanie programu Zakázaný tanec zo dňa 18.1.2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 34/SO/207/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 22. 12. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6/SO/103/2014     
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 11. 1. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 48/SO/269/2014      
(na vysielanie programu NCIS zo dňa 22. 1. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 17/SO/185/2014     
(na vysielanie programu Láska na druhom konci zo dňa 19. 1. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 74/SO/2014     
(na vysielanie programu Večer pod lampou zo dňa 23. 1. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/2 
 
17/ SK č.: 29/SKO/2014 zo dňa 14. 1. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 4968/366-2013) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.  a 
§ 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/ deň /programová služba: Mechanik zabijak / 27. 10. 2013/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
18/ SK č.: 31/SKO/2014  zo dňa  14. 1. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č.  4910/361-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň / programová služba : Veľké noviny /Dlhá cesta pošty/8. 10. 
2013/ JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39, TD/15 
 
19/ SK č.: 32/SKO/2014  zo dňa 14. 1. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č.  5323/381-2013 a 5384/384-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
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Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba :  Krimi/Ohováranie Magála skončilo pred 
súdom/ 16. 10. 2013 / JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/219, TD/16 
 
20/ SK č.: 150/SKO/2014 zo dňa 11. 2. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 5576/395-2013) 
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 
Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: Teleráno /29. 11. 2013 od 5:55 hod. – 08:35 hod./TV 
MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
               
21/ SK č.: 111/SKO/2014 zo dňa 28. 1. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 5110/371-2013) 
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 
Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: Kosti –Prípad X/4. 11. 2013 o 12:30 a 13:30 hod./JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
        
22/ SK č.: 345-PLO/O-4392/2013 zo dňa 28. 8. 2012    
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2012 
(vo veci možného porušenia § 18a  písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 397/2011) 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/219, TD/16 
          
23/ SK č.: 107/SKO/2014  zo dňa 28. 1. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 5200/376-2013) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Eurovýhra /10.11.2013/RING TV 
ÚK: INTERACTIV.ME s.r.o.       číslo licencie: T/190    
ÚP: 10:00 hod 
 
24/ SK č.: 30/SKO/2014 zo dňa 14. 1. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4863/355-2013) 
(vo veci možného porušenia  § 35 ods. 3, § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/ deň /programová služba: Narnia: Dobrodružstvá lode Ranný pútnik/ 19. 10. 
2013/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
25/ SK č.: 253/SKL/2014 zo dňa 11. 3. 2014 
oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne  vysielanie   
ÚK: C.E.N.  s.r.o.         číslo licencie: TD/14 
 
26/ SK č.: 99/SKL/2014 zo dňa 3. 2. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/203 
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27/ SK č.: 148/SKL/2014 zo dňa 14. 2. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: CARISMA, spol. s r.o.        číslo registrácie: TKR/150 
 
28/ SK č.: 181/SKL/2014 zo dňa 18. 3. 2014 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie  
ÚK: e-Net, s.r.o.         číslo registrácie: TKR/247 
 
29/ SK č.: 115/SKL/2014 zo dňa 3. 2. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: e-Net, s.r.o.         číslo registrácie: TKR/247 
 
30/ SK č.: 182/SKL/2014  zo dňa 17. 2. 2014 
Oznámenie zmien právnych skutočností  
ÚK: PO-MA,  spol. s r.o.           číslo licencie: T/169 
 
31/ SK č.: 239/SKL/2014  zo dňa 7. 3. 2014 
Oznámenie zmien právnych skutočností a názvu programovej služby 
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.        číslo licencie: R/106 
ÚP: 10:40 hod. 
 
32/ SK č.: 248/SKL/2014  zo dňa 12. 3. 2014 
Oznámenie zmeny názvu programovej služby 
ÚK: RADIO ROCK, s. r. o.           číslo licencie: R/110 
ÚP: 10:40 hod. 
 
33/ Rôzne 
 
 
Ústne pojednávanie :  
 
10:00 hod. -  SK č.: 107/SKO/2014  zo dňa 28.1.2014 

 INTERACTIV.ME s.r.o.  
 

10:20 hod. -  SK č.: 167/SKL/667/2014 zo dňa 14.2.2014 
 ZOE MEDIA, s. r. o., Bratislava 
 

10:40 hod. -  SK č.: 239/SKL/2014 zo dňa 7.3.2014 
 RADIO ONE ROCK , s.r.o. 

                         SK č. 248/SKL/2014  zo dňa 12.3.2014 
                         RADIO ROCK, s. r. o.   
                         RADIO ONE, s.r.o. 
 
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 264 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 14-07/1.0243:  
Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 167/SKL/2014 zo dňa 14. 2. 2014 
(vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie) 
ÚK: ZOE MEDIA, s. r. o., Bratislava  
ÚP: 10:20 hod 
   
Uznesenie č. 14-07/2.0244: 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. a) 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.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 167/SKL/2014  zo dňa 14.2. 2014, 
podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie 
licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania 
(ďalej aj „ÚK“): 
 
ZOE MEDIA, s. r. o. 
Kominárska /141/2,4 
832 03 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

r o z h o d n u t i e :  
 

 Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

 u d eľu j e  
 
spoločnosti ZOE MEDIA, s. r. o. 
 

l i c e n c i u  č .  T D / 1 3 4  
 

na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 
 

I. 
 

1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T,  DVB-C, DVB-S 

      2.   Názov programovej služby: TELEVÍZIA Z 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
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      5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 
Radou podľa podania účastníka konania č.: 667/2014 zo dňa 14.2.2014 a podaní:1076/2014, 
1169/2014: 
a ) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 12% 
Programy - min. 88% (z toho preberaný program 0%) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo – 27%   
2. Publicistika:  
    2.1 polit. publicistika –9,5% 
    2.2 ostatná publicistika – 34,5%  
3. Dokumentárne programy – 22% 
4. Dramatické programy - 0% 
5. Zábavné programy - 0% 
6. Hudobné programy: - 2% 
7. Vzdelávacie programy - 0% 
8. Náboženské programy - 5% 
9. Detské programy -0% 
10. Šport -0% 

 
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 

programom vo verejnom záujme: 15 %    
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa 

osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič v požadovanom 
formáte a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (rv, rm, wmv, wm, mov 
qt, divx, mpeg, avi, mp4) 

8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: 
podľa ustanovenia § 23 zákona č. 308/2000 Z. z. min. 51% 

9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na 
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: podľa ustanovenia § 
25  zákona č. 308/2000 Z. z.  min. 10% 

10. Zaradenie vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný 
systém označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: podľa Jednotného 
systému označovania (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) : 
vzťahuje sa 

 
 

II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1, vložka číslo: 97724/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 4.3.2014 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1, vložka číslo: 97724/B, oddiel: Sro, zo dňa 
4.3.2014 

 
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. 14-07/214: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 167/SKL/2014, zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti ZOE MEDIA, s. r. o.  a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 8. 5. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 404-PLO/O-5788/2013  zo dňa 3. 12. 2013 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia §  68 ods. 7 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: RADIO ONE ROCK, s.r.o.    číslo licencie: R/106 
 
Uznesenie č. 14-07/3.0245: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastníkovi správneho konania č. 404-
PLO/O-5788/2013 RADIO ONE ROCK, s.r.o., Nitra,  
 
vzhľadom na to, že v dňoch 19. 9. 2013 až 24. 9. 2013 nevyužíval frekvenciu 90,8 MHz Žilina 
a v dňoch 4. 11. 2013 a 4. 2. 2014 nevyužíval frekvenciu 102,1 MHz Považská Bystrica na účely, 
na ktoré mu boli pridelené, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., 
 

u k l a d á  
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
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. 14-07/214: 
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: 8. 5. 2014                    Z: PLO 
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Úloha č. 14-07/265: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 4. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 57/SO/315/2014     
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 24. 1. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 14-07/4.0246: 
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. 57/SO/315/2014 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 zdržala sa  
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-07/266: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 4. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 191/SO/2014     
(na vysielanie programu Nezastaviteľný vlak zo dňa 21. 2. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 14-07/5.0247: 
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. 191/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej 
v § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-07/267: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia časti sťažností. 
T: 18. 4. 2014                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-07/5.0248: 
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 § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej 
programovej službe JOJ dňa 21. 2. 2014 v čase od 21:00:00 hod do 21:59:59 hod mohlo dôjsť k 
odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-07/268: 
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: 22. 4. 2014  Z: PLO 
 
Úloha č. 14-07/268: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 18. 4. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 106/SO/2014     
(na poskytovanie programu dostupného na stránke: http://udalosti.noviny.sk/z-domova/11-04-
2013/namiesto-desiaty-dostali-bitku-skola-ani-urady-nekonaju.html zo dňa 11. 4. 2013)  
Prevádzkovateľ: MAC TV s.r.o.     AVMS 
 
Uznesenie č. 14-07/6.0249: 
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. 106/SO/2014 smerujúcu 
voči poskytovaniu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie noviny.sk poskytovateľa  MAC TV 
s.r.o. 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   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-07/269: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 4. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 139/SO/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 2. 2. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-07/7.0250: 
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 odvysielal dňa 2. 2. 2014 o cca 
19:00 hod v rámci programu Televízne noviny príspevok s názvom Homosexualita v škole, v ktorom 
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. 14-07/270: 
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: 22. 4. 2014     Z: PLO 
 
Úloha č. 14-07/271: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 18. 4. 2014      Z: PgO 
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Uznesenie č. 14-07/7.0251: 
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 § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby TV MARKÍZA dňa 2. 2. 2014 v čase o cca 19:43:40 
hod odvysielal reklamný šot na lieky Ibalgin 400 a IBALGIN FAST, pričom v prípade lieku IBALGIN 
FAST mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby reklama na liek obsahovala jednoznačnú a zrozumiteľnú 
výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého v písomnej informácii 
pre používateľov lieku pribalenej k lieku. 
 
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. 14-07/272: 
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: 22. 4. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 133/SO/2014     
(na vysielanie programu Večerníček zo dňa 5. 2. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 14-07/8.0252: 
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 Rozhlasu a televízii Slovenska, 
vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 
Z. z. v spojení s § 5 ods. 2 zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnom jazyku“) v súvislosti s tým, že na televíznej 
programovej službe Dvojka dňa 5. 2. 2014 v čase o cca 18:43 hod odvysielal program Večerníček, 
v rámci ktorého bol odvysielaný seriál Hurvínkův rok, ktorý bol odvysielaný s českým dabingom, čím 
mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti odvysielať program určený maloletým do 12 rokov s dabingom 
v štátnom jazyku. 
 
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. 14-07/273: 
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: 22. 4. 2014     Z: PLO 
 
Úloha č. 14-07/274: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 18. 4. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 130/SO/2014     
(na vysielanie reklamného šotu k filmu Dědictví aneb Kurva se neříká zo dňa 7. 2. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 14-07/9.0253: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., 
v súvislosti s tým že dňa 7. 2. 2014 o cca 18:21 hod. na programovej službe TV DOMA odvysielal 
komunikát propagujúci premietanie filmu Dědictví aneb kurva se neříká v kinách, v ktorom mohlo 
dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti, aby bola reklama slušná. 
 
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. 14-07/275: 
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: 22. 4. 2014                               Z: PLO 
 
Úloha č. 14-07/276: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 18. 4. 2014                    Z: PgO 
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K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 28/SO/200/2014     
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 12. 1. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 14-07/10.0254: 
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 § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
televíznej programovej službe JOJ dňa 12. 1. 2014 o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci programu 
Veľké Noviny príspevok Náhly záchvat za volantom, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania 
mohol zasiahnuť do súkromia osoby, v príspevku označenej ako vodič havarovaného vozidla. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-07/277: 
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: 22. 4. 2014  Z: PLO 
 
Úloha č. 14-07/278: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 18. 4. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 16/SO/184/2014      
(na vysielanie programu Zakázaný tanec zo dňa 18.1.2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-07/11.0255:              
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. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 18.1.2014 o cca 13:08 hod. odvysielal na programovej službe TV MARKÍZA program 
Zakázaný tanec, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
 

 13



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

Výsledok hlasovania: 5-1-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-07/279: 
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: 22. 4. 2014  Z: PLO 
 
Úloha č. 14-07/280: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 18. 4. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 34/SO/207/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 22. 12. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-07/12.0256:  
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. 34/SO/207/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-07/281: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 4. 2014                    Z: PgO 
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K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6/SO/103/2014     
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 11. 1. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 14-07/13.0257: 
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. 6/SO/103/2014, 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. 14-07/282: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 4. 2014                             Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 48/SO/269/2014      
(na vysielanie programu NCIS zo dňa 22. 1. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-07/13.0258: 
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. 48/SO/269/2014 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 
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Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
                      
Úloha č. 14-07/283: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 18. 4. 2014                             Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 17/SO/185/2014     
(na vysielanie programu Láska na druhom konci zo dňa 19. 1. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39; TD/15  
 
Uznesenie č. 14-07/15.0259: 
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. 17/SO/185/2014 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 proti 
Dinka  proti 
Haťapka za 
Holan   proti 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 6-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-07/284: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 4. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 74/SO/2014     
(na vysielanie programu Večer pod lampou zo dňa 23. 1. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 14-07/16.0260: 
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. 74/SO/2014 smerujúcu voči 
vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka Rozhlasu a televízie 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 
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Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

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

Úloha č. 14-07/285: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 4. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 29/SKO/2014 zo dňa 14. 1. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 4968/366-2013) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4  a § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona  
č. 342/2012 Z. z.) 
Monitorovaný program/ deň /programová služba: Mechanik zabijak / 27. 10. 2013/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-07/17.0261: 
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. 
29/SKO/2014 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

I. 
 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. 
 

tým, 
 

že dňa 27. 10. 2013 v čase cca o 20:30 hod odvysielal na televíznej programovej službe TV 
MARKÍZA program Mechanik zabijak, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 
rokov a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá zobrazenie násilia na živých 
bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo krutej násilnej smrti človeka bez pocitov 
ľútosti, zobrazenie týraných osôb a vulgárne vyjadrovanie podmieňujúce jeho klasifikáciu ako 
nevhodného a neprípustného pre maloletých divákov do 18 rokov, a teda účastník konania jeho 
klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil 
Jednotný systém 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. 
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II. 
 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 

že program Mechanik zabijak odvysielaný na programovej službe TV MARKÍZA dňa 27. 10. 2013 
o cca 20:30 hod v trvaní cca 118 minút a 12 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením 
reklamy štyrikrát, 

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

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

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu – pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške  
5 000,- €, slovom päťtisíc 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. 14-07/286: 
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: 8. 5. 2014                    Z: PLO 
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Úloha č. 14-07/287:                 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 4. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 31/SKO/2014  zo dňa  14.1.2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č.  4910/361-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň / programová služba : Veľké noviny /Dlhá cesta pošty/8. 10. 
2013/ JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-07/18.0262: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 
31/SKO/2014 MAC TV s.r.o. 

 p o r u š i l 

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

tým, 
 
že dňa 8. 10. 2013 v čase o cca 19:30 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ v programe 
Veľké Noviny príspevok Dlhá cesta pošty, v ktorom neboli žiadnym spôsobom sprostredkované  
relevantné informácie týkajúce sa procesu vyhotovovania a doručovania súdnych rozhodnutí a tiež 
nebolo v relevantnej miere sprostredkované stanovisko dotknutých súdov, čím nebola zabezpečená 
objektívnosť a nestrannosť predmetného programu,  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – odvysielať oznam 
o porušení zákona. 
 
Účastník konania je povinný odvysielať oznam o porušení § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. 
z. bezprostredne pred tromi najbližšími po sebe nasledujúcimi odvysielaniami premiéry programu 
Veľké Noviny, počnúc tretím dňom odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. 
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Nižšie uvedený text oznamu je účastník konania povinný odvysielať v písomnej a súčasne v čítanej 
podobe bez sprievodnej hudby alebo doplňujúceho komentára. Účastník konania bezodkladne oznámi 
termín odvysielania oznamu Rade. 
 
Text oznamu: 
Televízia  JOJ dňa 8. 10. 2013 odvysielala v programe Veľké Noviny príspevok Dlhá cesta pošty, ktorý 
sa venoval kritike neprimeranej dĺžky doručovania súdnych rozhodnutí. V príspevku neboli 
sprostredkované dostatočné informácie o procese vyhotovovania a doručovania súdnych rozhodnutí a 
neposkytol sa relevantný priestor na vyjadrenie dotknutým súdom. Tým došlo k nezabezpečeniu 
objektívnosti a nestrannosti odvysielaného príspevku. Tento oznam o porušení zákona uložila Rada 
pre vysielanie a retransmisiu. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-0-4, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-07/288: 
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: 8. 5. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-07/289: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 18. 4. 2014                                           Z: PgO 
 

K bodu 19/ 
SK č.: 32/SKO/2014  zo dňa 14. 1. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č.  5323/381-2013 a 5384/384-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba :  Krimi/Ohováranie Magála skončilo pred 
súdom/ 16. 10. 2013 / JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 14-07/19.0263: 
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. 
32/SKO/2014 MAC TV s.r.o. 
 

porušil 
 

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

že dňa 16. 10. 2013 o cca 20:00 hod odvysielal v rámci programovej služby JOJ PLUS v programe 
Krimi príspevok Ohováranie Magála skončilo pred súdom, v ktorom boli prezentované jednostranné 
a neúplné informácie týkajúce sa povinnosti S. Magála vrátiť časť verejných príspevkov z dôvodu ich 
neoprávneného čerpania, keďže stanovisko dotknutej strany, ktorou je v danej veci S. Magál, nebolo 
v príspevku sprostredkované, čím nebola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť predmetného 
programu, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-2, 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  zdržal sa 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   zdržal sa 
Kmec              za  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-07/290: 
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:  8. 5. 2014                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-07/291: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 18. 4. 2014                                                       Z: PgO 
 
K bodu 20/  
SK č.: 150/SKO/2014 zo dňa 11. 2. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 5576/395-2013) 
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 
Z. z.) 
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Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: Teleráno /29. 11. 2013 od 5:55 hod. – 08:35 hod./TV 
MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
                                                                                                    
Uznesenie č. 14-07/20.0264: 
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. 
150/SKO/2014 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 
Z. z. 

 
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   
Škultéty  za 

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

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 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  zdržal sa   
Abrahám  zdržal sa 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
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Škultéty  za 
Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-07/292: 
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: 8. 5. 2014                  Z: PLO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 111/SKO/2014 zo dňa 28. 1. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 5110/371-2013) 
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 
Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: Kosti –Prípad X/4. 11. 2013 o 12:30 a 13.30 hod./JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15    
 
Uznesenie č. 14-07/21.0265: 
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. 
111/SKO/2014 MAC TV s.r.o. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 
Z. z. 

 
tým, 

 
že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Kosti, epizódy Prípad X, zo 
dňa 4. 11. 2013 odvysielaného o cca 13:30 hod na programovej službe JOJ, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. vo výške 2 000,- €, 
slovom dvetisíc eur. 
 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
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V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 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. 14-07/293: 
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: 8. 5. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 345-PLO/O-4392/2013 zo dňa 28. 8. 2012    
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2012 
(vo veci možného porušenia § 18a  písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 397/2011 Z. 
z.) 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 14-07/22.0266: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 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. 345-PLO/O-4392/2013 MAC TV s.r.o.   
 

porušil  
 

povinnosť ustanovenú v § 18a písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 397/2011 Z. z. 
 

tým,  
 

že v rámci digitálneho vysielania programovej služby JOJ PLUS nedosiahol v mesiacoch máj a jún 
2012 zákonom stanovený 10%-ný podiel vysielania s multimodálnym prístupom formou skrytých 
alebo otvorených titulkov alebo tlmočenia do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči 
nepočujúcich, 
 
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. 
 

za čo mu ukladá 
 

podľa  ustanovenia § 64 ods. 1  písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  sankciu – pokutu,  určenú  podľa § 
67 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 319,- €, slovom tritisíc tristodevätnásť euro. 
 

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. 14-07/294: 
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: 8. 5. 2014                                                                                                                      Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 107/SKO/2014  zo dňa 28. 1. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 5200/376-2013) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Eurovýhra /10.11.2013/RING TV 
ÚK: INTERACTIV.ME s.r.o.       číslo licencie: T/190 
 
Uznesenie č. 14-07/23.0267: 
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. 
107/SKO/2014 INTERACTIV.ME, s. r. o., Bratislava  

 
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, 
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že na programovej službe RING TV dňa 10. 11. 2013 o cca 05:00 hod odvysielaný komunikát 
s názvom Eurovýhra, ktorý naplnil definíciu telenákupu, neobsahoval úplné a presné inštrukcie 
o spôsobe riešenia zadanej úlohy,  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-07/295: 
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: 8. 5. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-07/296: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 4. 2014                  Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 30/SKO/2014 zo dňa 14. 1. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4863/355-2013) 
(vo veci možného porušenia  § 35 ods. 3, § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/ deň /programová služba: Narnia: Dobrodružstvá lode Ranný pútnik/ 19. 10. 
2013/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15   
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Uznesenie č. 14-07/24.0268: 
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. 
30/SKO/2014 MAC TV s.r.o. 
 

I. 
 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 

že program Narnia: Dobrodružstvá lode Ranný pútnik odvysielaný na programovej službe JOJ dňa 
19. 10. 2013 o cca 20:28 hod v trvaní cca 147 minút a 42 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) 
prerušil zaradením reklamy päťkrát; 
 
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 § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 

že na televíznej programovej službe JOJ dňa 19. 10. 2013 
1. v čase od 21:00:00 hod do 21:59:59 hod odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 21:20:51 hod do cca 21:26:51 hod v trvaní 6 minút, 
– komunikát propagujúci film Turbo, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona 

č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 21:26:55 hod do cca 21:27:15 hod v trvaní 20 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 21:53:38 hod do cca 21:59:37 hod v trvaní 5 minút a 59 sekúnd, 
v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 19 sekúnd, teda o 19 sekúnd dlhšom ako 12 minút; 

2. v čase od 22:00:00 hod do 22:59:59 hod odvysielal 
– komunikát označujúci za sponzora programu Nakupuje vám to spoločnosť Coop Jednota 

Slovensko, spotrebné družstvo, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z., v čase od cca 22:01:00 hod do cca 22:01:10 hod v trvaní 10 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 22:31:54 hod do cca 22:37:58 hod v trvaní 6 minút a 4 sekundy, 
– reklamný blok v čase od cca 22:45:59 hod do cca 22:51:53 hod v trvaní 5 minút a 54 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 8 sekúnd, teda o 8 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
 

 27



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. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 5 000,- €, slovom päťtisíc 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  zdržal sa  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-07/297: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 8. 5. 2013                  Z: PLO 
 
Úloha č. 14-07/298: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 4. 2013                  Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 253/SKL/2014 zo dňa 11. 3. 2014 
oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne  vysielanie   
ÚK: C.E.N.  s.r.o.         číslo licencie: TD/14   
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
 

K bodu 26/ 
SK č.: 99/SKL/2014 zo dňa 3. 2. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
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ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/203 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 148/SKL/2014 zo dňa 14. 2. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: CARISMA, spol. s r.o.        číslo registrácie: TKR/150 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 

 

K bodu 28/ 
SK č.: 181/SKL/2014 zo dňa 18. 3. 2014 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie  
ÚK: e-Net, s.r.o.         číslo registrácie: TKR/247 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 115/SKL/2014 zo dňa 3. 2. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: e-Net, s.r.o.         číslo registrácie: TKR/247 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 182/SKL/2014  zo dňa 17. 2. 2014 
Oznámenie zmien právnych skutočností  
ÚK: PO-MA,  spol. s r.o.           číslo licencie: T/169 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 239/SKL/2014  zo dňa 7. 3. 2014 
Oznámenie zmien právnych skutočností a názvu programovej služby 
ÚK: RADIO ONE ROCK , s.r.o.         číslo licencie: R/106 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 248/SKL/2014  zo dňa 12. 3. 2014 
Oznámenie zmeny názvu programovej služby 
ÚK: RADIO ROCK, s. r. o.           číslo licencie: R/110 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
   
33/ Rôzne 
 
1/ Zistenia z priebežných výsledkov monitorovania v období kampane, moratória a voľby prezidenta 
 
1/ Priebežné výsledky monitorovania RTVS (Jednotka, Dvojka, Rádio Slovensko, Rádio Patria), TV 
MARKÍZA, JOJ, TA3 a EXPRES v období 1. a 2. kola kampane, moratória a volieb prezidenta 
(obdobie od 28. 2. do 29. 3. 2014) 
Predkladá: Pgo 
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Uznesenie č. 14-07/33.0277: 
Rada berie na vedomie priebežné výsledky monitorovania vybraných programov RTVS (Jednotka, 
Dvojka, Rádio Slovensko, Rádio Patria), TV MARKÍZA, JOJ, TA3 a EXPRES v období 1. a 2. kola 
kampane, moratória a volieb prezidenta  (obdobie od 28. 2. do 29. 3. 2014). 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
2/ Návrh záverečného účtu za rok 2013 
Predkladá: ÚRK 
 
Uznesenie č. 14-07/33.0278: 
Rada schvaľuje Návrh záverečného účtu za rok 2013. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
3/ Komentár k zákonnej úprave vysielania v čase volieb do Európskeho parlamentu  
Predkladá: PLO 
 
 
Uznesenie č. 14-07/33.0279: 
Rada schvaľuje predložené znenie Komentára k zákonnej úprave vysielania v čase volieb do 
Európskeho parlamentu.   
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  neprítomný 
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Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
4/ Zahraničná pracovná cesta, Saarbrucken, Nemecko  
Predkladá: PLO 
 
Uznesenie č. 14-07/33.0280: 
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu zamestnancovi Kancelárie Rady Mgr. Jurajovi Polákovi na 
expertný workshop "Nové formy komerčných komunikácií v konvergovanom audiovizuálnom 
sektore" organizovanom Inštitútom pre Európske mediálne právo a Európskym audiovizuálnym 
observatóriom Rady Európy, ktorý sa uskutočnil dňa 4. 4. 2014. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
5/ Zahraničná pracovná cesta Paríž, Francúzsko 
Predkladá: PLO 
 
Uznesenie č. 14-07/33.0281: 
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu predsedovi Rady prof. Milošovi Mistríkovi na zasadnutie 
Európskeho fóra mediálnej gramotnosti, ktoré sa uskutoční dňa 27. a 28. 5. 2014 v Paríži, Francúzsko. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
6/ Zahraničná pracovná cesta, Budva, Čierna Hora 
 
Uznesenie č. 14-07/33.0282: 
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu zamestnankyni Kancelárie Rady Mgr. Lucii Jelčovej, PhD. 
na 39. zasadnutie Európskej platformy regulačných orgánov (EPRA), ktoré sa uskutoční v dňoch  
4. až 6.  6. 2014 v Budve, Čierna Hora. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 14-07/33.0283: 
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu predsedovi Rady Prof. Milošovi Mistríkovi, riaditeľovi 
Kancelárie JUDr. Ľubošovi Kuklišovi a vedúcemu právneho a licenčného odboru Kancelárie 
Rady Mgr. Martinovi Dorociakovi na pracovné stretnutie so zamestnancami Rady pro rozhlasové 
a televizní vysílání, ktoré sa uskutoční v dňa 11. 4. 2014 v Prahe, Česká republika. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
V Bratislave dňa 8. 4. 2014                                
                                      

     
           prof. Miloš Mistrík 

                predseda 
 Rady pre vysielanie a retransmisiu                                  
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Vladimír Holan 
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