
Zápisnica č. 08/2014 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 29. 4. 2014  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Mgr. Ľubomír Kmec 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 155/SKO/2014 zo dňa 11. 2. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: BodvaTel, s.r.o.       
 
3/ SK č.: 214/SL/2014 zo dňa 4. 2. 2014 
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: Stavebné bytové družstvo I, Košice  číslo registrácie: TKR/229 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 132/SO/2014     
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 9. 2. 2014)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
  
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 187/SO/2014     
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 13. 2. 2014)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 204/SO/2014      
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 25. 2. 2014)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 160/SO/2014     
(na vysielanie programu Crazy TV zo dňa 14. 2. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 220/SO/2014     
(na vysielanie programu Wanted zo dňa 2. 3. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 121/SO/2014      
(na vysielanie programu 10 Minútovka zo dňa 3. 2. 2014)  
Vysielateľ: Slovak Sport, s. r. o.     číslo licencie: TD/116 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 199/SO/2014     
(na vysielanie programu Žurnál Rádia Regina zo dňa 24. 2. 2014 a Správy RTVS zo dňa 25. 2. 2014)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/2 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 166/SO/2014     
(na vysielanie programu Šport zo dňa 11. 2. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
 
12/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 5225/68/TV-2013  
(monitorované dni: 15., 16., 17. a 18. 10. 2013) 
Vysielateľ: KREATIV GA spol. s r.o.          číslo licencie: TD/29 
 
13/ SK č.: 388-PLO/O-5477/2013 zo dňa 19. 11. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 4445/327-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Bezproblémová čierna 
stavba /8. 7. 2013/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
14/ SK č.: 409-PLO/O-5920/2013 zo dňa 17. 2. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4920/358-2013, 4920/359-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba:  Veľké noviny/ VÝKON AKO V RÉŽII 
BRITSKÉHO SS / 21. 10. 2013/ JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
             
15/ SK č.: 410-PLO/O-5921/2013 zo dňa 17. 12. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4920/358-2013, 4920/359-2013) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/ deň/programová služba:  Veľké noviny/21. 10. 2013/ 
http://krimi.noviny.sk/cierna-kronika/15-10-2013/dieta-chceli-zobrat-dieta-od-rodica-skoncilo-na-
psychiatrii.html 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
16/ SK č.: 390-PLO/O-5479/2013 zo dňa 19. 11. 2013, 159/SKO/2014 zo dňa 11. 2. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 4443/329-2013), (sťažnosť č. 5662/412-2013) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Fooormania/21. 9. 2013/4. 12. 2013/FOOOR 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/104 
 
17/ SK č.: 378-PLO/O-5267/2013 zo dňa 5. 11. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4077/307-2013) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Eurovýhra /23.8.2013/RING TV 
ÚK: INTERACTIV.ME s.r.o.       číslo licencie: T/190, TD/33  
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18/ SK č.: 409-PLO/O-6181/2010 zo dňa 21. 12. 2010, 408-PLO/O-6180/2010 zo dňa 21. 12. 2010, 
429-PLO-O-83/2010 zo dňa 21. 12. 2010, 430-PLO/O-84/2010 zo dňa 21. 12. 2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4863/355-2013) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/reklamné šoty/ deň /programová služba: Rajo Mňam Duo/Kofola/Najlepšie 
počasie/Panelák/ 28.9.2010/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39, TD/15 
 
19/ SK č.: 108/SKO/2014 zo dňa 28. 1. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 5442/387-2013) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 35 ods. 3, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň /programová služba: Čierny blesk/23. 11. 2013/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39, TD/15 
 
              
NEVEREJNÉ 
 
20/ SK č.: 316/SKL/2014 zo dňa 10. 4. 2014 
oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: AnTechNet, s.r.o.       číslo licencie: T/196 
 
21/ SK č.: 168/SKL/2014 zo dňa 24. 2. 2014 
Žiadosť o registráciu retransmisie 
ÚK: Homayer tv 1, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
22/ SK č.: 22/SKL/160/2014 zo dňa 17. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina      číslo registrácie: TKR/88 
 
23/ SK č.: 98/SKL/2014 zo dňa 3. 2. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Laštek s.r.o.       číslo registrácie: TKR/235 
 
24/ SK č.: 147/SKL/2014 zo dňa 12. 3. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: ARTOS, a.s.       číslo registrácie: TKR/308 
 
25/ SK č.: 114/SKL/2014 zo dňa 3. 2. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: TES Media, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/290 
 
26/ SK č.: 93/SKL/2014 zo dňa 3. 2. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: NITRANET, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/178 
 
27/ SK č.: 325/SKL/2014 zo dňa 10. 4. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Ján Gregor       číslo registrácie: TKR/134 
       
28/ SK č.: 180/SKL/667/2014 zo dňa 17. 2. 2014 
(vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie) 
ÚK:  TV Štrba, s.r.o., Štrba 
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29/ SK č.: 315/SKL/2014 zo dňa 11. 4. 2014 
Žiadosť o zmenu licencií na televízne vysielanie 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska      číslo licencie: TD/l, TD/2 
 
30/ SK č.: 273/SKL/2014 zo dňa 7. 3. 2014 
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.        číslo licencie: R/75, R/119, RD/16 
 
31/ SK č.: 291/SKL/2014 zo dňa 25. 3. 2014 
Žiadosť o odňatie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Ján Kadlečovič, Bratislava      číslo licencie: TD/44 
 
32/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.zask.sk a www.regionzilina.sk 
Poskytovateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina 
Stanovisko č. 149/ITV/2014 
 
33/ Rôzne 
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 306 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 14-08/1.0284:  
Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 155/SKO/2014 zo dňa 11. 2. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: BodvaTel, s.r.o.   
   
Uznesenie č. 14-08/2.0285: 
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. 
155/SKO/2014, BodvaTel s.r.o., 

p o r u š i l 
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povinnosť ustanovenú v § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
 
že po zániku platnosti licencie dňa 22. 8. 2013 zo zákona ďalej vysielal, a to najmenej dňa 18. 11. 
2013, kedy bolo vykonané monitorovanie, 
 
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. 

za čo mu ukladá 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-07/308: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 29. 5. 2014                             Z: PLO 
 
Úloha č. 14-07/309: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 5. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 214/SL/2014 zo dňa 4. 2. 2014 
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: Stavebné bytové družstvo I, Košice  číslo registrácie: TKR/229 
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Uznesenie č. 14-08/3.0286: 
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. 214/SL/2014 smerujúcu 
voči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/229 Stavebné bytové družstvo I, Košice 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              neprítomný 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-07/310: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 5. 2014                                  Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 132/SO/2014     
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 9. 2. 2014)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 14-08/4.0287: 
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. 132/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľa na základe zákona, zo dňa 9.2. 2014 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              neprítomný 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-07/311: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 9. 5. 2014                                            Z: PgO 
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K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 187/SO/2014     
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 13. 2. 2014)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 14-08/5.0288: 
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. 187/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-07/312: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 5. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 204/SO/2014      
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 25. 2. 2014)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 14-08/6.0289: 
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. 204/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný 
Škultéty  za 
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Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-07/313: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 5. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 160/SO/2014     
(na vysielanie programu Crazy TV zo dňa 14. 2. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 14-08/7.0290: 
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 14. 2. 2014 v čase cca o 11:50 hod odvysielal v rámci programovej služby DAJTO 
program Crazy TV, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov, čím mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-07/314: 
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: 13. 5. 2014                    Z: PLO 
                      
Úloha č. 14-07/315: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 9. 5. 2014          Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 220/SO/2014     
(na vysielanie programu Wanted zo dňa 2. 3. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 14-08/8.0291: 
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. 220/SO/2014, smerujúcu 
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voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala ju podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-07/316: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 5. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 121/SO/2014      
(na vysielanie programu 10 Minútovka zo dňa 3. 2. 2014)  
Vysielateľ: Slovak Sport, s. r. o.     číslo licencie: TD/116 
 
Uznesenie č. 14-08/9.0292: 
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. 121/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Slovak Sport.TV2 vysielateľa Slovak Sport, 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              neprítomný 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-07/317: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 5. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 199/SO/2014     
(na vysielanie programu Žurnál Rádia Regina zo dňa 24. 2. 2014 a Správy RTVS zo dňa 25. 2. 2014)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/2 
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Uznesenie č. 14-08/10.0293: 
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. 199/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Regina vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa príspevku Stovky 
zamestnancov hrozia bratislavskému dopravnému podniku štrajkom odvysielaného v programe Správy 
RTVS dňa 2. 12. 2013 podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
nepreskúmateľnú. 
 
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. 
 
Úloha č. 14-07/318: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti časti sťažnosti. 
T: 9. 5. 2014                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-08/10.0294: 
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. 199/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Regina vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa príspevku Vážne 
nehody vozidiel MHD mohla spôsobiť prepracovanosť vodičov odvysielaného v programe Správy 
RTVS dňa 25. 2. 2014 a príspevku Vážne nehody vozidiel MHD mohla spôsobiť prepracovanosť 
vodičov odvysielaného v programe Žurnál Rádia Regina (Dnes z Bratislavy) dňa 24. 2. 2014 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              neprítomný 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-07/319: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 5. 2014                                Z: PgO 
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K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 166/SO/2014     
(na vysielanie programu Šport zo dňa 11. 2. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 14-08/11.0295:              
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 11. 2. 2014 o cca 19:59 hod v rámci programu Šport 
príspevok informujúci o vystúpení slovenských akrobatických lyžiarok na Olympijských hrách v Soči, 
v ktorom mohlo dôjsť neoddelením hodnotiacich komentárov od informácií spravodajského 
charakteru, 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. 14-07/320: 
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: 13. 5. 2014 Z: PLO 
 
Úloha č. 14-07/321: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 9. 5. 2014      Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-08/11.0296: 
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. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 166/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
v časti týkajúcej sa možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-07/322: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 9. 5. 2014                             Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-08/11.0297: 
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 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci 
programovej služby JOJ dňa 11. 2. 2014 v čase pred a po programe Šport o cca 19:59 hod a 20:08 hod. 
odvysielal komunikát označujúci za sponzora programu internetový obchod Alza.sk, ktorý mohol 
naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez jeho rozoznateľného 
a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými 
zložkami programovej služby. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-07/323: 
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: 13. 5. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 5225/68/TV-2013  
(monitorované dni: 15., 16., 17. a 18. 10. 2013) 
Vysielateľ: KREATIV GA spol. s r.o.          číslo licencie: TD/29 
 
Uznesenie č. 14-08/12.0298:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi KREATIV GA spol. 
s r.o. vo veci možného porušenia 
 
I. § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s tým, že v dňoch 16. 10. 2013 a 17. 

10. 2013 mohol vysielať televíznu programovú službu RTV KREA v rozpore s udelenou 
licenciou, 
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II. § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z., v súvislosti 
s tým, že neposkytol Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy celodenného vysielania televíznej 
programovej služby RTV KREA z dní 16. 10. 2013 a 17. 10. 2013, 

III. § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe 
RTV KREA odvysielal program Počasie 
- dňa 15. 10. 2013 v čase o cca 00:35:13, 02:38:29, 03:40:05, 04:35:24, 06:39:13, 07:40:49, 

08:35:12, 10:39:01, 11:40:38, 12:35:56, 14:37:22, 15:38:59, 18:39:11, 19:41:37, 20:37:21, 
22:39:28 a 23:41:54 hod,  

- dňa 16. 10. 2013 v čase o cca 00:36:22, 02:38:49, 03:40:55, 04:36:40, 08:36:39, 09:39:05, 
10:34:49, 12:36:56, 13:39:22, 14:35:06, 16:33:30, 17:35:56, 18:32:04, 19:33:42, 20:28:37, 
22:32:18  a 23:33:55 hod, 

- dňa 17. 10. 2013 v čase o cca 00:31:41, 02:35:22, 03:36:59, 04:31:55, 06:35:35, 07:37:05, 
08:31:42, 10:41:05, 11:41:40, 12:35:34, 14:35:50, 15:36:25, 16:31:42, 18:36:50, 19:38:48, 
20:33:15, 22:37:14 a 23:39:11 hod, 

- dňa 18. 10. 2013 v čase o cca 00:31:41, 02:35:39, 03:37:35, 04:32:04, 06:36:02, 07:37:59, 
10:34:19, 11:36:16, 12:30:43, 14:34:43, 15:36:39, 16:31:40, 18:37:07, 19:39:13, 20:33:28, 
22:37:12 a 23:39:17 hod,  

pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zreteľne označiť sponzorovaný program názvom 
sponzora, ak ide o právnickú osobu, obchodným menom alebo menom a priezviskom sponzora, 
ak ide o fyzickú osobu príp. logom sponzora alebo odkazom na výrobok alebo službu sponzora 
na začiatku tohto programu a na konci tohto programu, 

IV. § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s tým že na televíznej programovej službe 
RTV KREA odvysielal program Správy RTV Krea 
- dňa 15. 10. 2013 v čase o cca 00:02:39, 02:06:46, 03:02:02, 04:02:50, 06:06:57, 07:02:46, 

08:02:39, 10:06:46, 11:02:35, 12:03:23, 14:05:07, 15:00:56, 18:05:45, 19:02:24, 20:03:38, 
22:06:03 a 23:02:42 hod, 

- dňa 16. 10. 2013 v čase o cca 00:02:39, 02:05:04, 03:01:42,  04:02:56, 06:05:21, 08:59:51, 
10:01:05, 12:03:30, 13:00:09, 14:01:23, 16:00:04, 16:56:43, 18:00:45, 18:56:35, 19:57:00, 
22:00:59 a 22:56:49 hod, 

- dňa 17. 10. 2013 v čase o cca 00:00:04, 02:04:03, 02:59:53, 04:00:17, 06:04:16, 07:00:06, 
08:02:04, 11:04:33, 12:03:57, 14:04:31, 14:59:18, 16:00:04, 18:05:33, 19:01:42, 
20:01:39, 22:05:55 a 23:02:05 hod, 

- dňa 18. 10. 2013 v čase o cca 00:00:04, 02:04:21, 03:00:30, 04:00:27, 06:04:43, 07:00:53, 
08:00:04, 10:03:01, 10:59:11, 11:59:07, 14:03:23, 14:59:33, 16:00:04, 18:04:21, 19:00:39, 
20:00:23, 22:04:25 a 23:00:43 hod, 

pričom mohlo dôjsť k porušeniu zákazu sponzorovania spravodajských programov. 
 
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. 14-07/324: 
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: 13. 5. 2014  Z: PLO 
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K bodu 13/ 
SK č.: 388-PLO/O-5477/2013 zo dňa 19. 11. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 4445/327-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Bezproblémová čierna 
stavba /8. 7. 2013/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 14-08/13.0299: 
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. 
388-PLO/O-5477/2013 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že na  televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 8.7.2013 o cca 19:00 hod v 
programe Televízne noviny príspevok Bezproblémová čierna stavba, v ktorom došlo k nezabezpečeniu 
objektívnosti a nestrannosti tým, že nebolo sprostredkované relevantné vyjadrenie dotknutej strany, 
ktorou sú v danom prípade štátne orgány príslušné na rozhodovanie v stavebnom konaní, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
                      
Úloha č. 14-07/325: 
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: 29. 5. 2014                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-07/326: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 9. 5. 2014                                                       Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
SK č.: 409-PLO/O-5920/2013 zo dňa 17. 2. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4920/358-2013, 4920/359-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba:  Veľké noviny/ VÝKON AKO V RÉŽII 
BRITSKÉHO SS / 21. 10. 2013/ JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-08/14.0300: 
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.  
409-PLO/O-5920/2013 MAC TV s.r.o.  

 
I. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

že na  televíznej programovej službe JOJ dňa 21. 10. 2013 o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci 
programu Veľké noviny príspevok s názvom VÝKON AKO V RÉŽII BRITSKÉHO SS, v ktorom 
nedostala súdna úradníčka, prípadne Ministerstvo spravodlivosti SR, ako dotknutá osoba priestor 
vyjadriť sa k tvrdeniam o postupe súdnej úradníčky, zobrazenej v príspevku pri výkone súdneho 
rozhodnutia, dávaného do súvisu s  hospitalizáciou maloletých detí, čím účastník konania porušil 
povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov,    
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
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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 zdržal sa 
Holan   za  
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 

II. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

 
že na televíznej programovej službe JOJ dňa 21. 10. 2013 v čase o cca 19:00 hod odvysielal v rámci 
programu Veľké noviny príspevok s názvom VÝKON AKO V RÉŽII BRITSKÉHO SS, ktorý spôsobom 
svojho spracovania a svojím obsahom zasiahol do osobnej cti v príspevku zobrazenej súdnej 
úradníčky, 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. e) 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.“ 
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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  zdržal sa 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka zdržal sa 
Holan   za  
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
                      
Úloha č. 14-07/327: 
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: 29. 5. 2014                               Z: PLO 
  
Úloha č. 14-07/328: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 5. 2014                                           Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 410-PLO/O-5921/2013 zo dňa 17. 12. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4920/358-2013, 4920/359-2013) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/ deň/programová služba:  Veľké noviny/21. 10. 2013/ 
http://krimi.noviny.sk/cierna-kronika/15-10-2013/dieta-chceli-zobrat-dieta-od-rodica-skoncilo-na-
psychiatrii.html 
ÚK: MAC TV s.r.o.          
 
Uznesenie č. 14-08/15.0301: 
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.  
410-PLO/O-5921/2013 MAC TV s.r.o.  

 

p o r u š i l  

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

tým, 

že na stránke www.noviny.sk v katalógu programov v sekcii Krimi poskytoval program Úradníci 
chceli zobrať dieťa od rodiča, skončilo na psychiatrii, ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím 
obsahom zasiahol do osobnej cti  v programe zobrazenej súdnej úradníčky,  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 15 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 000,- €, slovom jedentisíc 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  zdržal sa 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka zdržal sa 
Holan   za  
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-07/329: 
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: 29. 5. 2014                               Z: PLO 
 
Úloha č. 14-07/330: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 4. 2014                                           Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 390-PLO/O-5479/2013 zo dňa 19. 11. 2013, 159/SKO/2014 zo dňa 11. 2. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 4443/329-2013), (sťažnosť č. 5662/412-2013) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Fooormania/21. 9. 2013/4. 12. 2013/FOOOR 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/104 
 
Uznesenie č. 14-08/16.0302: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konania č. 390-PLO/O-
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5479/2013 a 159/SKO/2014 vedené voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 
30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 

Úloha č. 14-07/331: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vyhotoví písomné znenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 29. 5. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 378-PLO/O-5267/2013 zo dňa 5. 11. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4077/307-2013) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Eurovýhra /23.8.2013/RING TV 
ÚK: INTERACTIV.ME s.r.o.       číslo licencie: T/190, TD/33  
 
Uznesenie č. 14-08/17.0303: 
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. 
378-PLO/O-5267/2013 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, 
 
že na programovej službe RING TV dňa 23. 8. 2013 o cca 01:00 hod odvysielaný komunikát 
s názvom Eurovýhra, ktorý naplnil definíciu telenákupu, v časti, v ktorej mali diváci spočítať všetky 
čísla v každom trojuholníku, obsahoval nejednoznačné, nepresné a nesprávne inštruovanie o spôsobe 
riešenia zadanej úlohy, nakoľko odvysielané zadanie vzhľadom na jeho slovné vyjadrenie viedlo 
k inému postupu riešenia, než aký prezentoval účastník konania ako správny, v dôsledku čoho na jeho 
základe nebolo možné dospieť k výsledku, ktorý účastník konania označil za správny a nebolo 
odvysielané tak, aby bolo rozoznateľné že číslice 1 a 5 sú usporiadané tak, že ich nie je možné 
považovať za jedno číslo,   
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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. 

 
za čo mu ukladá 

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-07/332: 
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: 29. 5. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-07/333: 
Kancelária Rady oznám sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 9. 5. 2014                    Z: PgO 
 

K bodu 18/ 
SK č.: 409-PLO/O-6181/2010 zo dňa 21. 12. 2010, 408-PLO/O-6180/2010 zo dňa 21. 12. 2010, 429-
PLO-O-83/2010 zo dňa 21. 12. 2010, 430-PLO/O-84/2010 zo dňa 21. 12. 2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4863/355-2013) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/reklamné šoty/ deň /programová služba: Rajo Mňam Duo/Kofola/Najlepšie 
počasie/Panelák/ 28.9.2010/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-08/18.0304: 
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. 
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o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov účinného k 28. 9. 2010 postupom podľa 
ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správnych konaní č. 409-PLO/O-
6181/2010, č. 408-PLO/O-6180/2010, č. 429-PLO/O-83/2010 a č. 430-PLO/O-84/2010 MAC TV 
s.r.o.  
 

p o r u š i l  
 

I.  povinnosť ustanovenú v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. účinného k 28. 9. 2010  
 

tým, 

 
že na televíznej programovej službe JOJ dňa 28. 9. 2010  
 
- v čase od 20:00:00 hod do 20:59:59 odvysielal reklamné šoty  

- reklamný blok v čase o 20:13 hod. v trvaní 3 minúty a 55 sekúnd,  
- reklamný blok v čase o 20:32 hod. v trvaní 4 minúty a 5 sekúnd, 
- reklamný blok v čase o 20:55 hod. v trvaní 4 minúty, 
- o 20:28 hod. komunikát označujúci za sponzora programu smotanový jogurt Rajo Mňam Duo, 

o 20:07 hod. a o 20:12 hod. komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Kofola, 
a.s. ktoré naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v trvaní 30 
sekúnd,  

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 30 sekúnd, teda o 30 sekúnd dlhšom ako povolených 12 
minút, 

- v čase od 21:00:00 hod do 21:59:59 odvysielal reklamné šoty  
- reklamný blok v čase o 21:24 hod. v trvaní 6 minút a 4 sekundy,  
- reklamný blok v čase o 21:53 hod. v trvaní 5 minút a 54 sekúnd, 
- o 21:17 hod. komunikát označujúci za sponzora programu smotanový jogurt Rajo Mňam Duo, 

ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v trvaní 10 sekúnd,  
v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 8 sekúnd, teda o 8 sekúnd dlhšom ako povolených 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. 
 

II.  povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. účinného k 28. 9. 2010 
 

tým, 

 
že na televíznej programovej službe JOJ dňa 28.09.2010 odvysielal pred a po programe Najlepšie 
počasie o 20:07 hod. a o 20:12 hod. komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Kofola, 
a.s. pred a po programe Panelák o 20:17 hod. a o 21:17 hod. komunikát označujúci za sponzora 
programu smotanový jogurt Rajo Mňam Duo a dňa 01.10.2010 odvysielal pred a po programe Panelák 
o 20:16 hod. a o 21:19 hod. komunikát označujúci za sponzora programu smotanový jogurt Rajo 
Mňam Duo, ktoré naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez ich 
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oddelenia zvukovo-obrazovými prostriedkami od týchto programov, čím došlo k odvysielaniu reklamy 
bez jej rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby nebola 
zameniteľná s inými zložkami programovej služby,  

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu – upozornenie na 
porušene 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. 14-07/334: 
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: 12. 5. 2011                    Z: PLO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 108/SKO/2014 zo dňa 28. 1. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 5442/387-2013) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 35 ods. 3, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň /programová služba: Čierny blesk/23. 11. 2013/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-08/19.0305: 
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. 
108/SKO/2014 MAC TV s.r.o. 
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I. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

že na televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 23. 11. 2013 v čase o cca 20:21:57 hod a o cca 
20:28:43 hod pred a po programe Najlepšie počasie komunikát označujúci za sponzora programu 
spoločnosť MedicProgress, a.s., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z., bez toho, aby bol v čase o cca 20:21:57 hod na konci komunikátu a v čase o cca 20:28:43 hod na 
začiatku komunikátu rozoznateľný a zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby 
nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby; 
 
Hlasovanie: 

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

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

II. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

že program Čierny blesk odvysielaný na programovej službe JOJ dňa 23. 11. 2013 o cca 20:30 hod 
v trvaní cca 145 minút a 19 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. 
 

III. 

p o r u š i l  

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

 23



tým, 

že na televíznej programovej službe JOJ dňa 23. 11. 2013 
1. v čase od 20:00:00 hod do 20:59:59 hod odvysielal 

– komunikát označujúci za sponzora programu Vyvolení – Dom Snov spoločnosť CITROËN 
SLOVAKIA, s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
v čase od cca 20:02:56 hod do cca 20:03:05 hod v trvaní 9 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 20:13:02 hod do cca 20:17:52 hod v trvaní 4 minúty a 50 sekúnd, 
– komunikát označujúci za sponzora programu Najlepšie počasie spoločnosť MedicProgress, 

a.s., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 
20:21:57 hod do cca 20:22:07 hod v trvaní 10 sekúnd, 

– komunikát označujúci za sponzora programu Najlepšie počasie spoločnosť MedicProgress, 
a.s., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 
20:28:43 hod do cca 20:28:53 hod v trvaní 10 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 20:50:37 hod do cca 20:57:46 hod v trvaní 7 minút a 9 sekúnd, 
v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 28 sekúnd, teda o 28 sekúnd dlhšom ako 12 minút; 

2. v čase od 21:00:00 hod do 21:59:59 hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 21:18:37 hod do cca 21:24:57 hod v trvaní 6 minút a 20 sekúnd, 
– komunikát propagujúci film Hry o život: Skúška ohňom, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa 

§ 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 21:25:01 hod do cca 21:25:21 hod v trvaní 
20 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 21:51:06 hod do cca 21:56:46 hod v trvaní 5 minút a 40 sekúnd, 
v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 20 sekúnd, teda o 20 sekúnd dlhšom ako 12 minút; 

3. v čase od 22:00:00 hod do 22:59:59 hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 22:34:02 hod do cca 22:40:37 hod v trvaní 6 minút a 35 sekúnd, 
– 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 22:41:48 hod do cca 22:41:58 hod v trvaní 10 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 22:45:13 hod do cca 22:50:36 hod v trvaní 5 minút a 23 sekúnd, 
– komunikát označujúci za sponzora programu Vyvolení – Dom Snov spoločnosť CITROËN 

SLOVAKIA, s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
v čase od cca 22:56:30 hod do cca 22:56:39 hod v trvaní 9 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 17 sekúnd, teda o 17 sekúnd dlhšom 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. 
 

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 7 000,- €, slovom sedemtisíc 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. 14-07/335: 
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: 29. 5. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-07/336: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 9. 5. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 20/  
SK č.: 316/SKL/2014 zo dňa 10. 4. 2014 
oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: AnTechNet, s.r.o.       číslo licencie: T/196 
                                                                                                  
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 168/SKL/2014 zo dňa 24. 2. 2014 
Žiadosť o registráciu retransmisie 
ÚK: Homayer tv 1, spol. s r.o., Banská Bystrica   
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 22/SKL/160/2014 zo dňa 17. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina      číslo registrácie: TKR/88 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 98/SKL/2014 zo dňa 3. 2. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Laštek s.r.o.       číslo registrácie: TKR/235 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 147/SKL/2014 zo dňa 12. 3. 2014 
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oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: ARTOS, a.s.       číslo registrácie: TKR/308 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 114/SKL/2014 zo dňa 3. 2. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: TES Media, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/290 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 

 
K bodu 26/ 
SK č.: 93/SKL/2014 zo dňa 3. 2. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: NITRANET, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/178 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 325/SKL/2014 zo dňa 10. 4. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Ján Gregor       číslo registrácie: TKR/134 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 180/SKL/667/2014 zo dňa 17. 2. 2014 
(vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie) 
ÚK:  TV Štrba, s.r.o., Štrba  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 315/SKL/2014 zo dňa 11. 4. 2014 
Žiadosť o zmenu licencií na televízne vysielanie 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska      číslo licencie: TD/l, TD/2 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.   
 
K bodu 30/ 
SK č.: 273/SKL/2014 zo dňa 7. 3. 2014 
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.        číslo licencie: R/75, R/119, RD/16 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 291/SKL/2014 zo dňa 25. 3. 2014 
Žiadosť o odňatie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Ján Kadlečovič, Bratislava      číslo licencie: TD/44 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 32/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.zask.sk a www.regionzilina.sk 
Poskytovateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina 
Stanovisko č. 149/ITV/2014 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
   
33/ Rôzne 
 
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 3. 2014 
Predkladá: ÚRk 
 
Uznesenie č. 14-08/33.0319: 
Rada berie na vedomie predložené Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 3. 2014.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
2/ Žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie a pridelenie frekvencie 90,1 MHz 
Bratislava doručená Rade dňa 15. 4. 2014  
Žiadateľ: CompanyArt, občianske združenie   
Predkladá: PLO 
 
Uznesenie č. 14-08/33.0320: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 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 (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, 
v správnom konaní č. 338/SKL/2014 začatom dňa 14. 3. 2014 posúdila žiadosť o udelenie licencie na 
rozhlasové terestriálne vysielanie a pridelenie frekvencie 90,1 MHz Bratislava doručenú Rade dňa 15. 
4. 2013 žiadateľom 
 
CompanyArt, občianske združenie 
Palisády 33 
811 06 Bratislava  
 

a podľa § 49 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

Rada žiadosť právnickej osoby CompanyArt, občianske združenie, Palisády 33, 811 06 Bratislava 
pre nesplnenie podmienky na udelenie licencie podľa § 45 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., podľa 
ktorej právnickej osobe možno udeliť licenciu len za predpokladu, že má okrem iného právnu formu 
obchodnej spoločnosti, zamieta. 
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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. 14-07/349: 
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: 29. 5. 2014                    Z: PLO 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 29. 4. 2014                                
 
                                      

     
           prof. Miloš Mistrík 

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