
Zápisnica č. 02/2014 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 28. 1. 2014  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Ing. Peter Alakša 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 403-PLO/O-5787/2013 zo dňa 3. 12. 2013 
(vo veci možného porušenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK:  Dávid Kondicz - KONFER networks    číslo registrácie: TKR/313 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5322/380-2013      
(na vysielanie programu Pritiahni si šťastie zo dňa 16. 11. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5200/376-2013     
(na vysielanie programu Eurovýhra  zo dňa 10. 11. 2013)  
Vysielateľ: INTERACTIV.ME s.r.o.     číslo licencie: T/190 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5198/378-2013    
(na vysielanie komunikátu Živio zo dňa 9. 11. 2013 a 10. 11. 2013) 
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s r. o.      číslo licencie: TD/10 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5232/377-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 18. 10. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5537/392-2013      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 27. 11. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5442/387-2013      
(na vysielanie programu Čierny blesk zo dňa 23. 11. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5888/427-2013      
(na vysielanie programu Shrek 2 zo dňa 15. 12. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5455/388-2013      
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(na vysielanie programu Princezná Lissi zo dňa 24. 11. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5175/375-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 29. 10., 30. 10., 31. 10. a 3. 11. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5139/373-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 24. 10. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5110/371-2013      
(na vysielanie programu Kosti zo dňa 4. 11. 2013)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39, TD/15 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5663/408-2013     
(na vysielanie programu Súdna sieň zo dňa 3. 12. 2013)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39, TD/15 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5581/394-2013 a 5582/406-2013      
(na vysielanie programu Popoludnie na Slovensku, rubr. Takže takto z dní 18. 7. a 28. 11. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5079/369-2013      
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 30. 10. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
17/ SK č.: 368-PLO/O-4987/2013 zo dňa 22.10.2013 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 3851/288-2013)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a)   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/: Metro dnes/ 4. 7., 17. 7. a 18. 7. 2013 
ÚK: City TV, s.r.o.         číslo licencie: T/185 
 
18/ SK č.: 354-PLO/O-4784/2013 zo dňa  8. 10. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 3731/280-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň : Televízne noviny/Záhadné hospodárenie cirkvi/28. 7 .2013 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17    
 
19/ SK č.: 395-PLO/O-5484/2013 zo dňa 19. 11. 2013 
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2013 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/programová služba: júl, august, september 2013/JOJ, WAU 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie:  T/39, TD/15, TD/109 
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20/ SK č.: 359-PLO/O-4789/2013 zo dňa 8. 10. 2013 
Doplnenie: Správa č. 3263/47/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) a § 16 ods. 3 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: 25. 6. 2013/Magio Infokanál 
ÚK: Slovak Telekom, a.s.       číslo licencie: T/210 
     
21/ SK č.: 393-PLO/O-5482/2013 zo dňa 19.11.2013 
Doplnenie: Správa č. 4661/56/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: 5. 10. 2013 / NAŠA 
ÚK: CREATV spol. s r.o.       číslo licencie: TD/56 
 
22/ SK č.: 408-PLO/O-5792/2013 zo dňa 3. 12. 2013 
Doplnenie: Správa č.  4855/65/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: 16. 10. 2013/Kysucké televízne vysielanie (KTS) 
ÚK: OTS,  s r.o.        číslo licencie: T/101 
     
23/ SK č.: 358-PLO/O-4788/2013 zo dňa 8. 10. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 3648/274-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam /deň/programová služba: Slnko, seno, slanina/15. 7. 2013, 13. 8. 2013/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
24/ SK č.: 357-PLO/O-4788/2013 zo dňa 8. 10. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 3648/274-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4, § 36 ods. 2, § 34 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program /deň/programová služba: Slnko, seno, slanina/15. 7. 2013/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
25/ SK č.: 356-PLO/O-4786/2013 zo dňa 8. 10. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 3998/300-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Dědictví aneb Kurvahošigutntag /17. 8. 2013 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17    
     
26/ SK č.: 309-PLO/O-4374/2013 zo dňa 10.9.2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 3629/273-2013, 3654/276-2013)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované  vysielanie/deň: Rosana/Soundtrack tvojho života.../17. 7. 2013  
ÚK:  D.EXPRES, a.s.        číslo licencie: R/112 
 
27/ SK č.:  
• 313-PLO/O-4378/2013 zo dňa 10. 9. 2013 
• 314-PLO-O/4379/2013 zo dňa 10. 9. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 3553/271-2013)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 a § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
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Monitorované  vysielanie/program: www.metoo.sk sekcia MeToo TV/ Beat it!/BEAT IT: Michadelik 
a Polemic 
ÚK:  Kabel Plus, s.r.o.                     
 
28/ SK č.: 361-PLO/O-4791/2013 zo dňa 8.10.2013 
Doplnenie: Správa č. 3107/32/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z.   
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/komunikáty/dni: 17. a 19. 6. 2013 od 17:00 hod. do 20:00 hod. 
ÚK:  Devínskonovoveská televízia, spol. s.r.o.    číslo licencie: TD/54 
 
29/ SK č.: 360-PLO/O-4790/2013 zo dňa 8.10.2013 
Doplnenie:  Správa č. 3108/33/Ro-2013 o  kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z.   
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 2   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/program/deň : Popshow/19. 6. 2013 v čase od 6:00 do 18:00 hod. 
ÚK: Rádio WOW s.r.o.                číslo licencie: R/113 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
30/ SK č.: 2/SKL/42/2014 zo dňa 8. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Družstvo BELSAT      číslo registrácie: TKR/233 
 
31/ SK č.: 386-PLO/D-5126/2013 zo dňa 7. 11. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa 
licencie č. TD/50 a TD/51   
ÚK: REGIONMEDIA, s.r.o.       číslo licencie: TD/50, TD/51 
 
32/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.sunrisefm.sk 
Poskytovateľ: V Andrejčák, Humenné 
Stanovisko č. 5595/10/IV-2013 
 
33/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.severka.tv 
Poskytovateľ: Slov Media Group s. r. o.  
Stanovisko č. 4516/12/AMS-2013 
 
34/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.radiologos.sk 
Poskytovateľ: HCJB GLOBAL SK o.z. 
Stanovisko č. 5408/11/IV-2013 
 
35/ Rôzne 
 
 

************************* 
 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 30 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 14-02/1.0029: 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              za  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 403-PLO/O-5787/2013 zo dňa 3. 12. 2013 
(vo veci možného porušenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK:  Dávid Kondicz - KONFER networks    číslo registrácie: TKR/313 
 
Uznesenie č. 14-02/2.0030: 
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. 403-
PLO/O-5787/2013 Dávid Kondicz - KONFER networks  

 
p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
 
že neoznámil Rade zmenu územného rozsahu do 15 dní odo dňa vzniku tejto zmeny, 
 
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   
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Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-02/031: 
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: 28. 2. 2014                                             Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5322/380-2013      
(na vysielanie programu Pritiahni si šťastie zo dňa 16. 11. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-02/3.0031: 
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. 5322/380-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-02/032: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 2. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5200/376-2013     
(na vysielanie programu Eurovýhra  zo dňa 10. 11. 2013)  
Vysielateľ: INTERACTIV.ME s.r.o.     číslo licencie: T/190 
    
Uznesenie č. 14-02/4.0032: 
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. 
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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. 5200/376-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby RING TV vysielateľa INTERACTIV.ME, 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   zdržal sa 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-02/033: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 2. 2014                                         Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-02/4.0033: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi INTERACTIV.ME, 
s. r. o. v súvislosti s tým, že odvysielaním komunikátu Eurovýhra dňa 10. 11. 2013 o cca 05:00 hod na 
programovej službe RING TV, ktorý mohol naplniť definíciu telenákupu podľa § 32 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z., mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti podľa § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. 
z., zabezpečiť, aby vysielaný telenákup bol čestný. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-02/034: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 11. 2. 2014                               Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5198/378-2013    
(na vysielanie komunikátu Živio zo dňa 9. 11. 2013 a 10. 11. 2013) 
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s r. o.      číslo licencie: TD/10  
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Uznesenie č. 14-02/5.0034: 
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. 5198/378-2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV8 vysielateľa PHONOTEX spol. s r.o. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-02/035: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 2. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5232/377-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 18. 10. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-02/6.0035: 
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. 5232/377-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-02/036: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 2. 2014                          Z: PgO 
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K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5537/392-2013      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 27. 11. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-02/7.0036: 
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. 5537/392-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.  
 
Úloha č. 14-02/037: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 2. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5442/387-2013      
(na vysielanie programu Čierny blesk zo dňa 23. 11. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
  
Uznesenie č. 14-02/8.0037: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia 

I. § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe 
JOJ dňa 23. 11. 2013 v čase o cca 20:21:57 hod a cca 20:28:43 hod odvysielal pred a po 
programe Najlepšie počasie komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť 
MedicProgress, a.s., 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; 

II. § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že program Čierny blesk odvysielaný 
na televíznej 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; 

III. § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe 
JOJ dňa 23. 11. 2013 v čase od 20:00:00 hod do 20:59:59 hod, v čase od 21:00:00 hod do 
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21:59:59 hod a v čase od 22:00:00 hod do 22:59:59 hod mohlo dôjsť k odvysielaniu 
reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-02/038: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 11. 2. 2014  Z: PLO 
 
Úloha č. 14-02/039: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 7. 2. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5888/427-2013      
(na vysielanie programu Shrek 2 zo dňa 15. 12. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-02/9.0038: 
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. 5888/427-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA - SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-02/040: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 2. 2014                                Z: PgO 
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K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5455/388-2013      
(na vysielanie programu Princezná Lissi zo dňa 24. 11. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-02/10.0039: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení 
zákona č. 342/2012 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 24. 11. 2013 v čase cca o 08:40 hod odvysielal 
v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Princezná Lissi, 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              za 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-02/041: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 11. 2. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-02/042: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania.  
T: 7. 2. 2014                                                          Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5175/375-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 29. 10., 30. 10., 31. 10. a 3. 11. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-02/11.0040:              
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.  
 

I 
vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
programovej službe TV MARKÍZA dňa 
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a) 29. 10. 2013 o cca 19:00 hod odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevok v titulku 
označený názvom Tajné vykázanie z krajiny, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti 
a nestrannosti, 
b) 30. 10. 2013 o cca 19:00 hod odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevok v titulku 
označený názvom Vyvedené dieťa do Talianska, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti 
a nestrannosti, 
c) 31. 10. 2013 o cca 19:00 hod odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevok v titulku 
označený názvom Čo bude so sudkyňou, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti 
a nestrannosti, 
d) 3. 11 2013 o cca 19:00 hod odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevok v titulku 
označený názvom Do cudziny proti svojej vôli, 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. 
 

II 
 

vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
programovej službe TV MARKÍZA dňa 
a) 29. 10. 2013 o cca 19:00 hod odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevok v titulku 
označený názvom Tajné vykázanie z krajiny, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania mohol 
zasiahnuť do práva na česť komárňanskej sudkyne A. Konkolovskej, 
b) 30. 10. 2013 o cca 19:00 hod odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevok v titulku 
označený názvom Vyvedené dieťa do Talianska, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania 
mohol zasiahnuť do práva na česť komárňanskej sudkyne A. Konkolovskej, 
c) 31. 10. 2013 o cca 19:00 hod odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevok v titulku 
označený názvom Čo bude so sudkyňou, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania mohol 
zasiahnuť do práva na česť komárňanskej sudkyne A. Konkolovskej, 
d) 3. 11 2013 o cca 19:00 hod odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevok v titulku 
označený názvom Do cudziny proti svojej vôli, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania mohol 
zasiahnuť do práva na česť komárňanskej sudkyne A. Konkolovskej. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 14-02/043: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 11. 2. 2014                             Z: PLO 
 
Úloha č. 14-02/044: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 7. 2. 2014                                         Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5139/373-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 24. 10. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-02/12.0042: 
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. 5139/373-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-02/045: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 7. 2. 2014                                            Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5110/371-2013      
(na vysielanie programu Kosti zo dňa 4. 11. 2013)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-02/13.0043: 
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. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. 
v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Kosti, 
epizódy Prípad X,  odvysielaného na programovej službe JOJ dňa 4. 11. 2013 o cca 13:30 hod..   
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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. 
 
Uznesenie č. 14-02/13.0044: 
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. 5110/371-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o. zo dňa 4. 11. 
2013 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
  
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-02/046: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 11. 2. 2014                    Z: PLO 
                        
Úloha č. 14-02/047: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 7. 2. 2014                      Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5663/408-2013     
(na vysielanie programu Súdna sieň zo dňa 3. 12. 2013)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-02/14.0045: 
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. 5663/408-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
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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. 14-02/048: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 2. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5581/394-2013 a 5582/406-2013      
(na vysielanie programu Popoludnie na Slovensku, rubr. Takže takto z dní 18. 7. a 28. 11. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1 
                                                                                                 
Uznesenie č. 14-02/15.0046: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 5581/394-2013 a 5582/406-
2013, smerujúce voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas 
a televízia Slovenska, vysielateľa na základe zákona, a uznala sťažnosť č. 5581/394-2013 a sťažnosť č. 
5582/406-2013 v časti týkajúcej sa vysielania z 28. 11. 2013 podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona 
č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-02/049: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 2. 2014                             Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-02/15.0047: 
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. 5582/406-2013, smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľa na základe zákona, a uznala sťažnosť č. 5582/406-2013 v časti týkajúcej sa 
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vysielania z 18. 7. 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              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-02/050: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 2. 2014                             Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5079/369-2013      
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 30. 10. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-02/16.0048: 
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. 5079/369-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-02/051: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 2. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 368-PLO/O-4987/2013 zo dňa 22.10.2013 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 3851/288-2013)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a)   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 

 16



Monitorovaný program/deň/: Metro dnes/ 4. 7., 17. 7. a 18. 7. 2013 
ÚK: City TV, s.r.o.         číslo licencie: T/185 
 
Uznesenie č. 14-02/17.0049: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 368-
PLO/O-4987/2013, City TV, s.r.o., 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 

že v dňoch 4. 7., 17. 7. a 18. 7. 2013 o cca 18:05 hod odvysielal na televíznej programovej službe TV 
BRATISLAVA program Metro dnes, ktorým došlo k nezabezpečeniu všestrannosti informácií 
a názorovej plurality v rámci vysielanej televíznej programovej služby TV BRATISLAVA, keďže 
účastník konania nesprostredkoval tému environmentálneho zabezpečenia plánovaného trasovania 
ropovodu cez Bratislavu v rámci svojej programovej služby v primeranom rozsahu a v relevantnej 
časovej nadväznosti aj z hľadiska zástancov a predkladateľov diskutovaného projektu ropovodu, 

 
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. 
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Úloha č. 14-02/052: 
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: 28. 2. 2014                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-02/053: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 7. 2. 2014                                                       Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 354-PLO/O-4784/2013 zo dňa  8. 10. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 3731/280-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň : Televízne noviny/Záhadné hospodárenie cirkvi/28. 7 .2013 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17    
 
Uznesenie č. 14-02/18.0050: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 354-
PLO/O-4784/2013 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 

že dňa 28. 7. 2013 o cca 19:33 hod. odvysielal na televíznej programovej službe TV MARKÍZA v  
programe Televízne noviny príspevok s názvom Záhadné hospodárenie cirkvi, v ktorom boli 
prezentované jednostranné a neúplné informácie týkajúce sa hospodárenia slovenskej katolíckej cirkvi, 
keďže stanovisko dotknutej strany, ktorou je v danej veci Konferencia biskupov Slovenska, nebolo 
v príspevku sprostredkované, čím nebola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť predmetného 
programu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-4-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 5-4-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-02/054: 
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: 28. 2. 2014                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-02/055: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 7. 2. 2014                                                       Z: PgO  
 
K bodu 19/ 
SK č.: 395-PLO/O-5484/2013 zo dňa 19. 11. 2013 
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2013 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/programová služba: júl, august, september 2013/JOJ, WAU 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie:  T/39, TD/15, TD/109 
 
Uznesenie č. 14-02/19.0051: 
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. 395-
PLO/O-5484/2013 spoločnosť MAC TV s.r.o., držiteľ licencie č. TD/109, T/39 a TD/15 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, že 

1.) v rámci vysielania monotypovej televíznej programovej služby WAU nedosiahol v mesiacoch 
júl, august, september 2013 min. 2% podiel vysielania  programov vo verejnom záujme, čím 
došlo k vysielaniu v rozpore s podmienkami licencie č. TD/109 na vysielanie televíznej 
programovej služby WAU, 

2.) v rámci vysielania televíznej programovej služby JOJ nedosiahol v mesiaci júl 2013 min. 15% 
podiel vysielania programov vo verejnom záujme, čím došlo k vysielaniu v rozpore 
s podmienkami licencie č. T/39 a TD/15 na vysielanie televíznej programovej služby JOJ  

 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 400,- €, slovom jedentisíc štyristo eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***13,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. 14-02/056: 
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: 28. 2. 2014                      Z: PLO 
 
Uznesenie č. 14-02/19.0052: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 395-PLO/O-5484/2013 vedené 
voči MAC TV s.r.o. v časti týkajúcej sa možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci vysielania televíznej programovej služby JOJ nedosiahol 
v mesiacoch august, september 2013 min. 15% podiel vysielania  programov vo verejnom záujme, čím 
mohlo dôjsť k vysielaniu v rozpore s podmienkami licencie na vysielanie televíznej programovej 
služby JOJ podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
Úloha č. 14-02/057: 
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:7.2. 2014                                                                                                                 Z: PLO 
 
K bodu 20/  
SK č.: 359-PLO/O-4789/2013 zo dňa 8. 10. 2013 
Doplnenie: Správa č. 3263/47/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) a § 16 ods. 3 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: 25. 6. 2013/Magio Infokanál 
ÚK: Slovak Telekom, a.s.       číslo licencie: T/210 
                                                                                                    
Uznesenie č. 14-02/20.0053: 
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. 359-
PLO/O-4789/2013 Slovak Telekom, a.s., 

 
porušil 

 
A 
 

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

tým, 
 

že dňa 25. 6. 2013 o cca 19:30 hod odvysielal na televíznej programovej službe Magio Infokanál, na 
ktorej má podľa licencie č. T/210 v znení rozhodnutia Rady č. T/210/RZL/105/2013 zo dňa 
12. 6. 2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 7. 2013, vysielať 100 % doplnkového vysielania, 
komunikát s názvom Move on, ktorý naplnil definíciu programu podľa § 3 písm. i) bod 2 zákona  
č. 308/2000 Z. z., čím porušil povinnosť vysielať v súlade s udelenou licenciou, 
 
Hlasovanie: 

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

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

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

tým, 
 

že na televíznej programovej službe Magio Infokanál odvysielal dňa 25. 6. 2013  
- o cca 19:04 hod a o cca 21:13 hod komunikát propagujúci audiovizuálne dielo Beourneov 

odkaz v anglickom jazyku s titulkami v českom jazyku,  
- o cca 19:08 hod a o cca 21:17 hod komunikát propagujúci audiovizuálne dielo Snehulienka 

a lovec v anglickom jazyku s titulkami v českom jazyku, 
- o cca 19:10 hod a o cca 21:19 hod komunikát propagujúci audiovizuálne dielo Zásnuby na 

dobu neurčitú  v anglickom jazyku s titulkami v českom jazyku, 
- o cca 19:13 hod a o cca 21:22 hod komunikát propagujúci audiovizuálne dielo Príbeh  

o Zúfalčekovi v českom jazyku,  
- o cca 19:15 hod a o cca 21:24 hod. komunikát propagujúci vysielanie televíznej programovej 

služby Fashion TV v anglickom jazyku,  
čím nezabezpečil používanie štátneho jazyka v súlade so zákonom  č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku 
Slovenskej republiky v znení zákona č. 204/2011 Z. z. 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za  
Haťapka neprítomný 
Holan   za 
Kmec              za   
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. úhrnnú sankciu - upozornenie na porušenie 
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov: „Uložením sankcie nezaniká 
povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 14-02/058: 
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: 28. 2. 2014                                                                                                                  Z: PLO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 393-PLO/O-5482/2013 zo dňa 19.11.2013 
Doplnenie: Správa č. 4661/56/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: 5. 10. 2013 / NAŠA 
ÚK: CREATV spol. s r.o.       číslo licencie: TD/56 
 
Uznesenie č. 14-02/21.0054: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 393-PLO/O-
5482/2013 CREATV spol. s r.o.  

 
p o r u š i l  

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 televíznej programovej služby NAŠA zo 
dňa 5. 10. 2013 v čase od 18:00 hod do 20:00 hod, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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 

 23



Dinka  za  
Haťapka neprítomný 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-02/059: 
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: 28. 2. 2014                             Z: PLO 
 
Uznesenie č. 14-02/21.0055: 
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 konanie č. 393-PLO/O-
5482/2013 vedené voči spoločnosti CREATV spol. s r.o. v časti možného porušenia § 16 ods. 3 písm. 
g) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-02/060: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 11. 2. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 408-PLO/O-5792/2013 zo dňa 3. 12. 2013 
Doplnenie: Správa č.  4855/65/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: 16. 10. 2013/Kysucké televízne vysielanie (KTV) 
ÚK: OTS,  s r.o.        číslo licencie: T/101 
 
Uznesenie č. 14-02/22.0056: 
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 

 24



podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 408-PLO/O-
5792/2013 OTS, s.r.o.  

 
p o r u š i l  

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 televíznej programovej služby Kysucké 
televízne vysielanie (KTV) zo dňa 16. 10. 2013 v čase od 18:00 hod do 19:00 hod, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 800,- €, slovom osemsto eur.  
 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***13,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. 14-02/061: 
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: 28. 2. 2014                             Z: PLO 
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Uznesenie č. 14-02/22.0057: 
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 konanie č. 408-PLO/O-
5792/2013 vedené voči spoločnosti OTS, s.r.o. v časti možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) zákona 
č. 308/2000 Z. z. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-02/062: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 11. 2. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 358-PLO/O-4788/2013 zo dňa 8. 10. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 3648/274-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam /deň/programová služba: Slnko, seno, slanina/15. 7. 2013, 13. 8. 2013/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-02/23.0058: 
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. 
358-PLO/O-4788/2013 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 Slnko, seno, slanina zo dňa 
15. 7. 2013 odvysielaného o cca 20:31 hod na programovej službe JOJ a súvislý záznam vysielania 

 26



programu Slnko, seno, slanina zo dňa 13. 8. 2013 odvysielaného o cca 22:40 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. vo výške 3 000,- €, slovom tritisíc eur.  
 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***13,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. 14-02/063: 
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: 28. 2. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 357-PLO/O-4788/2013 zo dňa 8. 10. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 3648/274-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4, § 36 ods. 2, § 34 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program /deň/programová služba: Slnko, seno, slanina/15. 7. 2013/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-02/24.0059: 
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 
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podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 357-
PLO/O-4787/2013 MAC TV s.r.o., Bratislava  

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že dňa 15. 7. 2013 o cca 20:31 hod. a 13. 8. 2013 o cca 22:40 hod. odvysielal v rámci programovej 
služby JOJ programy Slnko, seno, slanina, ktoré označil ako nevhodné pre maloletých divákov do 12, 
hoci tieto obsahovali hodnotiace kritérium „obscénne vyjadrovanie“, podmieňujúce klasifikáciu 
a označenie programov ako nevhodných a neprístupných pre maloletých divákov do 18 rokov, čím 
došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania, 
 
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. 
 
II.  povinnosť ustanovenú v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
tým, 

 
že na televíznej programovej službe JOJ dňa 15. 7. 2013 v čase od 20:00:00 hod do 20:59:59 
odvysielal reklamné šoty  

– reklamný blok v čase o 20:25:45 hod. v  trvaní 5 minút  59 sekúnd,  
– reklamný blok v čase o 20:53:05 hod. v trvaní 5 minút a 59 sekúnd, 
– reklamný šot propagujúci stránku www.gotatry.sk, ktorá propagovala rekreačné zariadenie 

Tatralandia od 20:25:26 hod. do 20:25:36 hod 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  neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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III.   povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

tým, 
 

že na televíznej programovej službe JOJ dňa 15. 7. 2013 odvysielal o cca 20:25 hod. bezprostredne po 
programe Najlepšie počasie komunikát propagujúci internetovú stránku www.gotatry.sk spoločnosti 
Tatry mountain resorts, a.s., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. 
z., čím došlo k odvysielaniu reklamného šotu 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  neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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 8 000,-€, osemtisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS **13, KS 6548. 
 
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. 
 
Úloha č. 14-02/064: 
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: 28. 2. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-02/065: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 2. 2014                                                Z: PgO 
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K bodu 25/ 
SK č.: 356-PLO/O-4786/2013 zo dňa 8. 10. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 3998/300-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Dědictví aneb Kurvahošigutntag /17. 8. 2013 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17    
 
Uznesenie č. 14-02/25.0060: 
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.  
356-PLO/O-4786/2013 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. . 
 

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 17. 8. 2013 o cca 13:48 hod odvysielal na programovej službe TV MARKÍZA program 
Dědictví aneb Kurvahošigutntag, ktorý klasifikoval ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 
12 rokov, a ktorý obsahoval vyjadrenia, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „expresívne vyjadrovanie“ 
a „vulgárne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob  
a formu spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne 
posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 
15 rokov.“ podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, 
v dôsledku čoho došlo jeho klasifikovaním účastníkom konania ako nevhodného pre vekovú skupinu 
maloletých do 12 rokov k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 000,- €, slovom tritisíc eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***13, KS6548. 
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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. 14-02/066: 
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: 28. 2. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-02/067: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 7. 2. 2014                                      Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 309-PLO/O-4374/2013 zo dňa 10.9.2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 3629/273-2013, 3654/276-2013)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované  vysielanie/deň: Rosana/Soundtrack tvojho života.../17. 7. 2013  
ÚK:  D.EXPRES, k.s.        číslo licencie: R/112 
 
Uznesenie č. 14-02/26.0061: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 309-PLO/O-
4374/2013, D.EXPRES, k.s. 

 
p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. 

tým, 
 
že odvysielal dňa 17. 7. 2013 o cca 14:00 hod na programovej službe EXPRES program Soundtrack 
tvojho života..., v rámci ktorého odvysielal o cca 18:48 hod pieseň s názvom Rosana, ktorá obsahovala 
vulgárne a obscénne vyjadrovanie, čím nezabezpečil časové zaradenie tohto programu v súlade s 
podmienkami ustanovenými v § 4 ods. 1 Jednotného systému označovania, 
 
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. 
 

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. 14-02/068: 
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: 28. 2. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-02/069: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 2. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
• 313-PLO/O-4378/2013 zo dňa 10. 9. 2013 
• 314-PLO-O/4379/2013 zo dňa 10. 9. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 3553/271-2013)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 a § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované  vysielanie/program: www.metoo.sk sekcia MeToo TV/ Beat it!/BEAT IT: Michadelik 
a Polemic 
ÚK:  Kabel Plus, s.r.o.   
 
Uznesenie č. 14-02/27.0062: 
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.  
313-PLO/O-4378/2013 a správneho konania č. 314-PLO/O-4379/2013 Kabel Plus s. r.o., Košice . 
 

p o r u š i l 
 

I.  povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. 
tým, 
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že na stránke www.metoo.sk v katalógu programov v sekcii MeToo TV v podsekcii Beat it! 
poskytoval program BEAT IT: Michadelik a Polemic, ktorý nebol v katalógu programov v rámci 
podsekcie Beat it! označený príslušným grafickým symbolom Jednotného systému označovania 
(ďalej len „JSO“), čím došlo k nesprávnemu uplatneniu § 5 ods. 3 JSO. 

 
II.  povinnosť ustanovenú v § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. tým,  

že v programe BEAT IT: Michadelik a Polemic odvysielal informácie o službách spoločnosti 
OWN s. r. o., Bratislava a o tovaroch vyrobených pre hudobnú skupinu Moja reč, v nasledovnom 
znení: 
 
Moderátor: Máš super tričko.  
Záber na Michadelika od pol pása nahor, ktorý sedí v kresle a má na sebe tričko s čiernobielou 
potlačou. 
Moderátor: Je to, je to nejaký nový merč. 
Michadelik si ľavou rukou poťahuje tričko s čiernobielou potlačou smerom dolu, čím je potlač na 
tričku viditeľnejšia. Tričko je snímané zblízka.  Potlač pozostáva z čiernej plochy doplnenej 
o šedobiele obrazce pripomínajúce geometrické tvary.  
Michadelik: Nová kolekcia emer, viac ako merč.  
Detailný záber na tričko a na ruku Michadelika chytajúcu tričko.  
Michadelik: Toto zrovna je exkluzívnych, pár kúskov, ktoré vyjdu ešte máme ďalšie dizajny, máme 
mikiny, triká. Ľudia, nech čekujú náš fejsbuk a čoskoro to pôjde von. Na Slovensku to budeme 
predávať exkluzívne my a v Čechách sa, ešte rieši, že cez koho presne to pôjde. Každopádne, na 
našom fejsbuku to bude. Máme ženské tričká, chlapské tričká, mikiny. Super veci. 
Moderátor pravou rukou ukáže na svoje tričko s potlačou „AMO“. 
Moderátor: To je super, dneská sme sa obidvaja dali do merču, to je výborné, ja mám tiež, akože 
náš merč, že.  
Michadelik: Pozitív. 
Moderátor: Táto, tento diel bude tak trochu o, aj o merči. A takisto ma, napríklad mi príde 
zaujímavé, že kto vám tie tričká robil? Napríklad. 
Záber na Michedelika od pol pása nahor, ktorý sedí v kresle. Tričko, ktoré má na sebe je zreteľne 
viditeľné. Michadelik si ľavou rukou poťahuje tričko, čím je potlač na tričku ešte viditeľnejšia.  
Michadelik: Merčju. 
Moderátor: Je to merčju eská, hej? 
Michadelik: Merčju eská, super chalani, šikovní, paráda.  
Záber na moderátora za pultom. 
Moderátor: Fasa, super. Tak každý, kto by chcel tričká od, od Mojej reči, tak nech si čekne stránku 
Mojej reči, predpokladám, nie? 
Záber na Michedelika od pol pása nahor, ktorý si ľavou rukou chytá tričko s potlačou, ktoré má na 
sebe. 
Michadelik: Náš fejsbúk, a zároveň sa bude spúšťaťaj  naša nová stránka myslím, že mojareč 
bodka eská sme nakoniec vychytali, žejo.  Nó, na našom fejsbúku určite sa ľudia dozvedia všetko. 
Záber na moderátora za pultom. 
Moderátor: Okej, takže kliknite si, kliknite si fejsbúk mojej reči a čekujte nové tričká. 
 
... 
 
Moderátor: Či sa dá kúpiť merč aj inde ako na fajsbuku. A kde to teda bude? Povedzme to ešte 
Rišovi. 
Michadelik: No, Rišo rád by som ti odpovedal úplne presne, ale dozvieš sa presne, tieto veci sa 
akurát riešia. My sme ten merč, totižto dneská boli vyzdvihnúť a všetky tieto veci sa proste budú 
zariaďovať teraz, za pochodu, takže, bohužiaľ, budeš musieť ísť na ten fejsbuk  a tam si to zistiť. 
Moderátor: A myslím,  že minimálne, no, každopádne on nemá profil, takže minimálne by to mohlo 
byť na vašej stránke, nie? 
Michadelik: Áno, áno.  
Moderátor: A potom, potom asi zjavne aj na merčju bodka eská, nie? 
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... 
 
Moderátor: Treba si čekovať tieto stránky, merčju bodka eska a moja reč bodka eska, ak sa 
nemýlim. Dobre hovorím? 
Michadelik: Hmm, nie. 
Moderátor: Nie. 
Michadelik: Moja reč bodka eú.  
Moderátor: Dobrí chlapci bodka eská. 
 

ktoré naplnili definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa ustanovenia § 31a ods. 3 
zákona č. 308/2000 Z. z., 
 
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. 14-02/070: 
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: 28. 2. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-02/071: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 7. 2. 2014                                      Z: PgO 
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K bodu 28/ 
SK č.: 361-PLO/O-4791/2013 zo dňa 8.10.2013 
Doplnenie: Správa č. 3107/32/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z.   
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/komunikáty/dni: 17. a 19. 6. 2013 od 17:00 hod. do 20:00 hod. 
ÚK:  Devínskonovoveská televízia, spol. s.r.o.    číslo licencie: TD/54 
 
Uznesenie č. 14-02/28.0063: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 361-
PLO/O-4791/2013 Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o.  
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že na televíznej programovej službe Devínskonovoveská televízia dňa 17. 6. 2013 o cca 17:45, 18:34, 
19:48 hod a dňa 19. 6. 2013 o cca 17:45, 18:34, 19:48 hod odvysielal komunikáty propagujúce 
Vinotéku LUDVIG, služby spoločnosti SWAN, a.s., predajňu OPTIKA M, fitnescentrum Extreme 
BEST fit zone, spoločnosť Toldy Brothers, s.r.o. a dňa 17. 6. 2013 o cca 18:59 a dňa 19. 6. 2013 o cca 
18:59 hod odvysielal komunikáty propagujúce Vinotéku LUDVIG a služby spoločnosti SWAN, a.s., 
ktoré naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby po 
odvysielaní posledného komunikátu došlo k ich rozoznateľnému a zreteľnému oddeleniu od iných 
častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby a dňa 19. 
6. 2013 o cca 19:26 hod odvysielal komunikát propagujúci spoločnosť Toldy Brothers, s.r.o. ktorý 
naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby po jeho 
odvysielaní došlo k jeho rozoznateľnému a zreteľnému oddeleniu od iných častí programovej služby 
tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby, 
 
Hlasovanie: 

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

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-02/072: 
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: 28. 2. 2014                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 14-02/28.0064: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 361-PLO/O-4791/2013 v časti 
týkajúcej sa komunikátov informujúcich o letnom tábore ISTRA CENTRA, komunikátov 
informujúcich o exkurzii s názvom Niva Moravy a výlete k Neziderskému jazeru ako aj komunikátov 
informujúcich o letnom tábore – Športovo-anglický camp a dennom tábore v Devínskej Novej Vsi, 
podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
  
Úloha č. 14-02/073: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 11. 2. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 360-PLO/O-4790/2013 zo dňa 8.10.2013 
Doplnenie:  Správa č. 3108/33/Ro-2013 o  kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z.   
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 2   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/program/deň : Popshow/19. 6. 2013 v čase od 6:00 do 18:00 hod. 
ÚK: Rádio WOW s.r.o.                číslo licencie: R/113 
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Uznesenie č. 14-02/29.0065: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 360-
PLO/O-4790/2013 Rádio WOW s.r.o.  
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že na programovej službe Rádio WOW odvysielal dňa 19.06.2013 v čase o cca 6:00, 10:01, 12:01 
a 18:00 hod. sponzorované doplnkové vysielanie oznam o aktuálnom čase a dňa 19.06.2013 v čase 
o cca 14:00 hod sponzorovaný program Popshow, pri ktorých neuviedol sponzorský odkaz na konci 
programu, čím porušil povinnosť označiť sponzora programu na začiatku a na konci programu, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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  neprítomný  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-02/074: 
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: 28. 2. 2014                    Z: PLO 
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K bodu 30/ 
SK č.: 2/SKL/42/2014 zo dňa 8. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Družstvo BELSAT      číslo registrácie: TKR/233 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 386-PLO/D-5126/2013 zo dňa 7. 11. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa 
licencie č. TD/50 a TD/51   
ÚK: REGIONMEDIA, s.r.o.       číslo licencie: TD/50, TD/51 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 32/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.sunrisefm.sk 
Poskytovateľ: V Andrejčák, Humenné 
Stanovisko č. 5595/10/IV-2013 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 33/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.severka.tv 
Poskytovateľ: Slov Media Group s. r. o.  
Stanovisko č. 4516/12/AMS-2013 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 34/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.radiologos.sk 
Poskytovateľ: HCJB GLOBAL SK o.z. 
Stanovisko č. 5408/11/IV-2013 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
35/ Rôzne 
 
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 12. 2013 
Predkladá: ÚRK 
 
Uznesenie č. 14-02/35.0071: 
Rada berie na vedomie predložené čerpanie rozpočtových prostriedkov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.   
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2/ Komentár k zákonnej úprave vysielania počas volieb prezidenta SR  
Predkladá: PLO 
 
Uznesenie č. 14-02/35.0072: 
Rada schvaľuje predložené znenie Komentára k zákonnej úprave vysielania počas volieb prezidenta 
SR. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.   
 
 
 
 
V Bratislave dňa 28. 1. 2014                                
 
 
                                      

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