
Zápisnica č. 09/2014 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 13. 5. 2014  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overovateľ: prof. Peter Škultéty 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
12. 5. 2014, začiatok o 10:00 hod. v sídle Rady 
 
1. Verejné vypočutie žiadateľov – výberové konania: 
 
1.1 Žiadateľ: C.S.M. group s. r. o., Bratislava 

SK: 338/SKL/2014, 342/SKL/2014, 346/SKL/2014, 347/SKL/2014, 348/SKL/2014, 
349/SKL/2014,  

   351/SKL/2014, 352/SKL/2014, 353/SKL/2014 
   vo veci pridelenia frekvencie: 90,1 MHz Bratislava, 98,0 MHz Ružomberok, 106,3 MHz Martin,  
   106,4 MHz Nové Mesto nad Váhom, 106,5 MHz Žilina, 99,4 MHz Banská Bystrica,  
   88,2 MHz Nitra, 92,0 MHz Prešov, 95,3 MHz Rožňava 
ÚP: 10:00 hod.          
 
1.2. Žiadateľ: D.EXPRES, k.s., Bratislava 

SK: 350/SKL/2014 
   vo veci pridelenia frekvencií: 107,5 Čadca 
ÚP: 10:15 hod.          
 
1.3. Žiadateľ: Best FM Media spol. s r.o., Bratislava  

SK: 340/SKL/2014, 343/SKL/2014, 344/SKL/2014, 350/SKL/2014, 351/SKL/2014, 
353/SKL/2014 

   vo veci pridelenia frekvencií: 95,9 MHz Liptovský Mikuláš, 88,1 MHz Zvolen,  
   91,0 MHz Žiar nad Hronom, 107,5 MHz Čadca, 88,2 MHz Nitra, 95,3 MHz Rožňava 
ÚP: 10:30 hod.          
 
1.4. Žiadateľ: INTERSONIC spol. s r.o., Bratislava 

SK: 351/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencií: 88,2 MHz Nitra 

ÚP: 10:45 hod.          
 
1.5. Žiadateľ: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
   SK: 350/SKL/2014 
   vo veci pridelenia frekvencie: 107,5 MHz Čadca 
ÚP: 11:00 hod.          
 
1.6. Žiadateľ: T.W.Rádio s.r.o., Bratislava 

SK: 351/SKL/2014, 352/SKL/2014, 353/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencií: 88,2 MHz Nitra, 92,0 MHz Prešov, 95,3 MHz Rožňava 

ÚP: 11:15 hod.          
 
1.7. Žiadateľ: RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra 

SK: 343/SKL/2014, 344/SKL/2014, 349/SKL/2014, 350/SKL/2014, 351/SKL/2014, 
352/SKL/2014, 353/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 88,1 MHz Zvolen, 91,0 MHz Žiar nad Hronom, 99,4 MHz Banská 
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Bystrica, 107,5 MHz Čadca, 88,2 MHz Nitra, 92,0 MHz Prešov, 95,3 MHz Rožňava 
ÚP: 11:30 hod.          
1.8. Žiadateľ: RADIO ROCK, s. r. o., Nitra 

SK: 340/SKL/2014, 345/SKL/2014, 350/SKL/2014, 351/SKL/2014, 352/SKL/2014, 
353/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencií: 95,9 MHz Liptovský Mikuláš, 95,8 MHz Žiar nad Hronom,  
107,5 MHz Čadca, 88,2 MHz Nitra, 92,0 MHz Prešov, 95,3 MHz Rožňava 

ÚP: 11:45 hod.          
 
1.9. Žiadateľ: Pavol Pipiška, Nitra 
   SK: 351/SKL/2014 
   vo veci pridelenia frekvencie: 88,2 MHz Nitra  
ÚP: 12:00 hod.          
 
1.10. Žiadate: Dávid Kondicz – KONFER networks, Dvory nad Žitavou  
   SK: 351/SKL/2014 
   vo veci pridelenia frekvencie: 88,2 MHz Nitra 
ÚP: 12:15 hod.          
 
1.11. Žiadateľ: Rádio WOW s.r.o., Bánovce nad Bebravou 
   SK: 351/SKL/2014 
   vo veci pridelenia frekvencie: 88,2 MHz Nitra 
ÚP: 12:30 hod.          
 
1.12. Žiadateľ: Rádio Šport s.r.o., Košice 
   SK: 339/SKL/2014 
   vo veci pridelenia frekvencie: 93,1 MHz Košice,  
ÚP: 12:45 hod.          
  
 
Prehľad ústnych pojednávaní dňa 12. 5. 2014 – výberové konanie 
  
10:00 hod.   C.S.M. group s.r.o.  
10:15 hod.   D.EXPRES, k.s.  
10:30 hod.   Best FM Media, spol. s r.o.  
10:45 hod.   INTERSONIC spol. s r.o.  
11:00 hod.   TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.  
11:15 hod.   T.W.Rádio, s.r.o.  
11:30 hod.   RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o  
11:45 hod.  RADIO ROCK, s.r.o.  
12:00 hod. Pavol Pipíška 
12:15 hod.  Dávid Kondicz-KONFER  
12:30 hod. Rádio WOW s.r.o.  
12:45 hod.   Rádio Šport s.r.o., Košice 
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13. 5. 2014, začiatok o 9:30 hod. v sídle Rady 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Výberové konanie  
SK: 338/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 90,1 MHz Bratislava 
ÚK: C.S.M. group s. r. o., Bratislava 
 
3/ Výberové konanie  
SK: 339/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 93,1 MHz Košice 
ÚK: Rádio Šport s.r.o., Košice 
 
4/ Výberové konanie  
SK: 340/SKL/2014 
Vo veci pridelenia frekvencie: 95,9 MHz Liptovský Mikuláš 
ÚK: RADIO ROCK, s. r. o., Nitra 
        Best FM Media spol. s r.o., Bratislava  
      
5/ Výberové konanie  
SK: 342/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 98,0 MHz Ružomberok 
ÚK: C.S.M. group s. r. o., Bratislava 
 
6/ Výberové konanie 
SK: 343/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 88,1 MHz Zvolen 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o., Bratislava  
       RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra 
      
7/ Výberové konanie  
SK: 344/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 91,0 MHz Žiar nad Hronom 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o., Bratislava 
       Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica 
       RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra 
      
8/ Výberové konanie  
SK: 345/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 95,8MHz Žiar nad Hronom 
ÚK: RADIO ROCK, s. r. o., Nitra 
       Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
9/ Výberové konanie     
SK: 346/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 106,3 MHz Martin 
ÚK: C.S.M. group s. r. o., Bratislava       
 
10/ Výberové konanie     
SK: 347/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 106,4 MHz Nové Mesto nad Váhom 
ÚK: C.S.M. group s. r. o., Bratislava 
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11/ Výberové konanie     
SK: 348/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 106,5 MHz Žilina 
ÚK: C.S.M. group s. r. o., Bratislava 
      
12/ Výberové konanie     
SK: 349/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 99,4 MHz Banská Bystrica 
ÚK: C.S.M. group s. r. o., Bratislava 
       RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra  
      
13/ Výberové konanie     
SK: 350/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 107,5 MHz Čadca 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
       TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
       RADIO ROCK, s. r. o., Nitra 
       RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra 
       Best FM Media spol. s r.o., Bratislava  
 
14/ Výberové konanie     
SK: 351/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 88,2 MHz Nitra 
ÚK: C.S.M. group s. r. o., Bratislava 
       Dávid Kondicz – KONFER networks, Dvory nad Žitavou 
       Pavol Pipiška, Nitra 
       RADIO ROCK, s. r. o., Nitra 
       T.W.Rádio s.r.o., Bratislava 
       INTERSONIC spol. s r.o., Bratislava 
       RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra  
       Best FM Media spol. s r.o., Bratislava 
       RADIO WOW s.r.o., Bánovce nad Bebravou 
      
15/ Výberové konanie     
SK: 352/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 92,0 MHz Prešov 
ÚK: C.S.M. group s. r. o., Bratislava 
       RADIO ROCK, s. r. o., Nitra 
       T.W.Rádio s.r.o., Bratislava 
       RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra  
      
16/ Výberové konanie     
SK: 353/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 95,3 MHz Rožňava 
ÚK: C.S.M. group s. r. o., Bratislava 
       RADIO ROCK, s. r. o., Nitra 
       T.W.Rádio s.r.o., Bratislava 
       RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra  
       Best FM Media spol. s r.o., Bratislava 
      
17/ SK č.: 142/SL/2014 zo dňa 12. 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: GES Slovakia, s.r.o.    číslo licencie: R/88 
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18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 176/SO/2014      
(na vysielanie programu Sexy výhra zo dňa 20. 2. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 221/SO/2014      
(na vysielanie programu Noviny o 17 zo dňa 28. 2. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 172/SO/2014     
(na vysielanie programu Erotic kvíz show zo dňa 17. 2. 2014)  
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/10 
 
21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č.202/SO/2014 a 189/SO/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny a Prvé Televízne noviny zo dňa 20. 2. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 203/SO/2014      
(na vysielanie programu Noviny o 17 a Veľké noviny zo dňa 13. 2. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 211/SO/2014      
(na vysielanie programu Šéfovia na zabitie zo dňa 22. 2. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 212/SO/2014     
(na vysielanie programu Profesionáli zo dňa 26. 2. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
25/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 186/SO/2014      
(na vysielanie programu Poludník a Dobré ráno zo dňa 17. a 25. 2. 2014)  
Vysielateľ: Rádio Bojnice s.r.o.      číslo licencie: R/92 
 
26/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 275/SO/2014     
(na vysielanie programu Najväčšie kriminálne prípady Slovenska zo dňa 10. 9. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
27/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 304/SO/2014     
(na vysielanie programu X Factor zo dňa 30. 3. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
28/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 190/SO/2014     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 23. 2. 2014)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
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29/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 234/SO/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 3. 3. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
30/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 201/SO/2014     
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 10. 2. 2014)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
31/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 188/SO/2014     
(na vysielanie programu Erotic kvíz show zo dňa 23. 2. 2014)  
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/10 
 
32/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 236/SO/2014      
(na vysielanie programu Sexy výhra zo dňa 27. a 28. 2. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
33/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 237/SO/2014      
(na vysielanie programu Sexy výhra zo dňa 6. 3. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: TD/47 
 
34/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 301/SO/2014      
(na vysielanie programu Správy zo dňa 26. 3. 2014)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
35/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 173/SO/2014      
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 16. 2. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
36/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 174/SO/2014      
(na vysielanie programu Plastický chirurg z Beverly Hills zo dňa 19. 2. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/109 
 
37/ SK č.: 33/SKO/2014 zo dňa 14. 1. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 4818/351-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) a § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Bez komentára/10. 10. 2013/RTV KREA  
ÚK: KREATIV GA spol. s r.o.       číslo licencie: TD/29 
 
38/ SK č.: 156/SKO/2014 zo dňa 11.2.2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 5435/386-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorovaný program/príspevok/deň: Veľké noviny/Protesty v uliciach a Zásah polície na 
akademickej pôde/ 22. 11. 2013 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
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39/ SK č.: 257/SKO/2014 zo dňa 11.3.2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 3/SO/34/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Monitorovaný program/deň/programová služba: Svätý Filip Neri /6. 1. 2014/Jednotka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
             
40/ SK č.: 153/SKO/2014 zo dňa 11.2.2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosti č. 5749/420-2013, 5750/421-2013, 5751/422-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Ekologický sex/ 
7.12.2013/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
41/ SK č.: 154/SKO/2014 zo dňa 11. 2. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 5420/385-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/ZVRÁTENÁ ZABÁVKA/ 
21.11.2013/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
42/ SK č.: 152/SKO/2014 zo dňa 11.2.2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 5512/391-2013, 5596/396-2013, 5597/397-2013, 5748/419-2013) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 35 ods. 3, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň /programová služba: Piráti Karibiku: V neznámych vodách/16. 11. 
2013/12 kôl/30. 11. 2013/Veľké preteky/7. 12. 2013/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39, TD/15 
 
    
NEVEREJNÉ 
 
43/ SK č.: 362/SKL/2014 zo dňa 14. 4. 2014 
vo veci žiadosti o udelenie registrácie retransmisie  
ÚK: Kinet Inštal s.r.o., Prievidza       
 
44/ SK č.: 97/SKL/2014 zo dňa 3. 2. 2014 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: TESATEL, s.r.o.         číslo registrácie: TKR/310 
 
45/ Rôzne 
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 349 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 14-09/1.321:  
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/ 
Výberové konanie  
SK: 338/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 90,1 MHz Bratislava 
ÚK: C.S.M. group s. r. o., Bratislava 
   
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 3/ 
Výberové konanie  
SK: 339/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 93,1 MHz Košice 
ÚK: Rádio Šport s.r.o., Košice 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 4/ 
Výberové konanie  
SK: 340/SKL/2014 
Vo veci pridelenia frekvencie: 95,9 MHz Liptovský Mikuláš 
ÚK: RADIO ROCK, s. r. o., Nitra 
        Best FM Media spol. s r.o., Bratislava  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 5/ 
Výberové konanie  
SK: 342/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 98,0 MHz Ružomberok 
ÚK: C.S.M. group s. r. o., Bratislava 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 6/ 
Výberové konanie 
SK: 343/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 88,1 MHz Zvolen 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o., Bratislava  
        RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 7/ 
Výberové konanie  
SK: 344/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 91,0 MHz - Žiar nad Hronom 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o., Bratislava 
        RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra 
      
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 8/ 
Výberové konanie  
SK: 345/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 95,8MHz - Žiar nad Hronom 
ÚK: RADIO ROCK, s. r. o., Nitra 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 9/ 
Výberové konanie     
SK: 346/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 106,3 - MHz Martin 
ÚK: C.S.M. group s. r. o., Bratislava   
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 10/ 
Výberové konanie     
SK: 347/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 106,4 MHz - Nové Mesto nad Váhom 
ÚK: C.S.M. group s. r. o., Bratislava 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 11/ 
Výberové konanie     
SK: 348/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 106,5 - MHz Žilina 
ÚK: C.S.M. group s. r. o., Bratislava 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 12/ 
Výberové konanie     
SK: 349/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 99,4 MHz - Banská Bystrica 
ÚK: C.S.M. group s. r. o., Bratislava 
        RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 13/ 
Výberové konanie     
SK: 350/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 107,5 MHz - Čadca 
ÚK: D.EXPRES, k.s., Bratislava 
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        TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
        RADIO ROCK, s. r. o., Nitra 
        RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra 
        Best FM Media spol. s r.o., Bratislava 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 14/ 
Výberové konanie     
SK: 351/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 88,2 MHz - Nitra 
ÚK: C.S.M. group s. r. o., Bratislava 
        Dávid Kondicz – KONFER networks, Dvory nad Žitavou 
        Pavol Pipiška, Nitra 
        RADIO ROCK, s. r. o., Nitra 
        T.W.Rádio s.r.o., Bratislava 
        INTERSONIC spol. s r.o., Bratislava 
        RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra  
        Best FM Media spol. s r.o., Bratislava 
        RADIO WOW s.r.o., Bánovce nad Bebravou 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 15/ 
Výberové konanie     
SK: 352/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 92,0 MHz - Prešov 
ÚK: C.S.M. group s. r. o., Bratislava 
        RADIO ROCK, s. r. o., Nitra 
        T.W.Rádio s.r.o., Bratislava 
        RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra         
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 16/ 
Výberové konanie     
SK: 353/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 95,3 MHz - Rožňava 
ÚK: C.S.M. group s. r. o., Bratislava 
        RADIO ROCK, s. r. o., Nitra 
        T.W.Rádio s.r.o., Bratislava 
        RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Nitra  
        Best FM Media spol. s r.o., Bratislava 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 142/SL/2014 zo dňa 12. 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: GES Slovakia, s.r.o.    číslo licencie: R/88  
 
Uznesenie č. 14-09/17.0327: 
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. 142/SL/2014 smerujúcu 
voči vysielateľovi GES Slovakia, 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. 14-09/362: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 5. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 176/SO/2014      
(na vysielanie programu Sexy výhra zo dňa 20. 2. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 14-09/18.0328: 
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. 176/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-09/363: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 5. 2014                          Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 221/SO/2014      
(na vysielanie programu Noviny o 17 zo dňa 28. 2. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
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Uznesenie č. 14-09/19.0329: 
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. 221/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. zo dňa 28. 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              za  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-09/364: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 5. 2014                                            Z: PgO 
 
K bodu 20/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 172/SO/2014     
(na vysielanie programu Erotic kvíz show zo dňa 17. 2. 2014)  
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/10 
                                                                                                  
Uznesenie č. 14-09/20.0330: 
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. 172/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV8 vysielateľa PHONOTEX, spol. s r.o. a uznala ju 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
  
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-09/365: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 5. 2014                    Z: PgO 
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K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č.202/SO/2014 a 189/SO/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny a Prvé Televízne noviny zo dňa 20. 2. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-09/21.0331: 
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. 189/SO/2014 a 
202/SO/2014 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-09/366: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 23. 5. 2014                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-09/21.0332: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby TV MARKÍZA  dňa 20. 2. 2014 o cca 19:38 hod., 
odvysielal reklamný šot na lieky Coldrex MaxGrip Lesné ovocie a Coldrex Tablety, pričom v prípade  
lieku Coldrex MaxGrip Lesné ovocie, mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby reklama na liek obsahovala 
jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku 
obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov lieku pribalenej k lieku. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 14-09/367: 
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: 27. 5. 2014                                                                                      Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 203/SO/2014      
(na vysielanie programu Noviny o 17 a Veľké noviny zo dňa 13. 2. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-09/22.0333: 
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. 203/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. 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. 14-09/368: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 5. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 211/SO/2014      
(na vysielanie programu Šéfovia na zabitie zo dňa 22. 2. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-09/23.0334: 
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. 211/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 

      
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-09/369: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 5. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 212/SO/2014     
(na vysielanie programu Profesionáli zo dňa 26. 2. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-09/24.0335: 
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. 212/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. 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. 14-09/370: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 5. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 186/SO/2014      
(na vysielanie programu Poludník a Dobré ráno zo dňa 17. a 25. 2. 2014)  
Vysielateľ: Rádio Bojnice s.r.o.      číslo licencie: R/92 
 
Uznesenie č. 14-09/25.0336: 
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 Rádio Bojnice s.r.o.  
veci možného porušenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na rozhlasovej 
programovej službe Rádio Beta dňa 12. 2. 2014 o cca  6:21 hod, 6:44 hod, 7:28 hod, 7:38 hod, 8:17 
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hod, 8:25 hod, 8:37 hod, 8:38 hod, 8:42 hod, 8:51 hod, 9:28 hod, 9:39 hod, 9:54 hod a dňa 17. 2. 2014 
o cca 10:40 hod, 10:48 hod, 10:54 hod, 11:21 hod, 11:44 hod, 12:14 hod, 12:26 hod, 12:37 hod, 13:29 
hod, 13:35 hod, 13:51 hod, 14:14 hod, 14:26 hod, 14:34 hod, 14:51 hod odvysielal reklamné bloky, 
v ktorých mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti, aby v reklame neúčinkovali hlásatelia, 
moderátori a redaktori spravodajských a politickopublicistických programov, a to ani v obraze, ani vo 
zvuku. 
 
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. 14-09/371: 
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: 27. 5. 2014  Z: PLO 
 
Úloha č. 14-09/372: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 23. 5. 2014                    Z: PgO 
 

 
K bodu 26/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 275/SO/2014     
(na vysielanie programu Najväčšie kriminálne prípady Slovenska zo dňa 10. 9. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 14-09/26.0337: 
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. 275/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska – 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť 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. 
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Úloha č. 14-09/373: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 23. 5. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 304/SO/2014     
(na vysielanie programu X Factor zo dňa 30. 3. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-09/27.0338: 
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. 304/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. 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. 14-09/374: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 5. 2014                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-09/27.0339: 
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 § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ dňa 
30. 3. 2014 o cca 20:30 hod odvysielal program X Factor, v ktorom došlo k umiestňovaniu produktov 
podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom v tomto programe mohlo dôjsť k porušeniu 
povinnosti zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na konci 
programu; 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 
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Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-09/375: 
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: 27. 5. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 28/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 190/SO/2014     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 23. 2. 2014)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 14-09/28.0340: 
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. 190/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľa na základe zákona, zo dňa 23. 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              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-09/376: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 23. 5. 2014                             Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 234/SO/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 3. 3. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-09/29.0341: 
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. 234/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
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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. 14-09/377: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 5. 2014                                Z: PgO 
  
K bodu 30/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 201/SO/2014     
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 10. 2. 2014)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 14-09/30.0342: 
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 Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona, vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 10. 2. 2014 v čase od cca 12:00 hod. odvysielal v rámci 
rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko program Rádiožurnál, konkrétne príspevok 
Prezident Gašparovič udeľoval vyznamenania, ktorým mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti 
zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
  
Úloha č. 14-09/378: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 23. 5. 2014                             Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 188/SO/2014     
(na vysielanie programu Erotic kvíz show zo dňa 23. 2. 2014)  
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/10 
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Uznesenie č. 14-09/31.0343: 
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. 188/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV8 vysielateľa PHONOTEX, spol. s r.o. a uznala ju 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
  
Úloha č. 14-09/379: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 5. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 236/SO/2014      
(na vysielanie programu Sexy výhra zo dňa 27. a 28. 2. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 14-09/32.0344: 
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. 236/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala ju v časti možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s odvysielaním komunikátu Sexy výhra dňa 28. 2. 2014 o cca 01:38 hod 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  neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-09/380: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 23. 5. 2014                    Z: PgO 
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K bodu 33/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 237/SO/2014      
(na vysielanie programu Sexy výhra zo dňa 6. 3. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 14-09/33.0345: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o. v súvislosti s tým, že odvysielaním komunikátov Sexy výhra dňa 27. 2. 2014 
o cca 01:46 hod, ktorý mohol naplniť definíciu telenákupu podľa § 32 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., 
v časti, v ktorej mali diváci podľa zadania na televíznej obrazovke spočítať všetky čísla uvedené na 
obrázku a dňa 6. 3. 2014 o cca 01:01 hod., ktorý mohol naplniť definíciu telenákupu podľa § 32 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z., v časti, v ktorej mali diváci podľa zadania na televíznej obrazovke spočítať 
všetky čísla na obrázku, na programovej službe DAJTO mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti podľa § 
32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., zabezpečiť, aby bol vysielaný telenákup čestný. 
 
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. 14-09/381: 
Kancelária Rady v súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 27. 5. 2014                               Z: PLO 
 
Úloha č. 14-09/382: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 23. 5. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 34/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 301/SO/2014      
(na vysielanie programu Správy zo dňa 26. 3. 2014)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 14-09/34.0346: 
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. 301/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. zo dňa 26. 3. 2014 
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  neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-09/383: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 5. 2014                             Z: PgO 
 
K bodu 35/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 173/SO/2014      
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 16. 2. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-09/35.0347: 
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. 173/SO/2014, smerujúcu 
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              za   
Škultéty  neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-09/384: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 5. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 36/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 174/SO/2014      
(na vysielanie programu Plastický chirurg z Beverly Hills zo dňa 19. 2. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/109 
 
Uznesenie č. 14-09/36.0348: 
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. 

 22



o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 19. 2. 2014 
v čase cca o 12:33 hod odvysielal na televíznej programovej službe WAU program Plastický chirurg 
z Beverly Hills, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-09/385: 
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: 27. 5. 2014  Z: PLO 
 
Úloha č. 14-09/386: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 23. 5. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 33/SKO/2014 zo dňa 14. 1. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 4818/351-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) a § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Bez komentára/10. 10. 2013/RTV KREA  
ÚK: KREATIV GA spol. s r.o.       číslo licencie: TD/29 
 
Uznesenie č. 14-09/37.0349: 
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. 
33/SKO/2014 KREATIV GA spol. 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 na televíznej programovej službe RTV KREA dňa 10. 10. 2013 odvysielal vyjadrenie Ladislava 
Majerníka k jeho pracovným vzťahom pre mesto Galanta v rámci komunikátu „Bez komentára“, čím 
došlo k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci vysielanej televíznej 
programovej služby RTV KREA, keďže účastník konania nesprostredkoval k téme pracovných 
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vzťahov Ladislava Majerníka v rámci svojej programovej služby v primeranom rozsahu 
a v relevantnej časovej nadväznosti aj argumenty kritikov Ladislava Majerníka,  

 
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 § 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  neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-09/387: 
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: 13. 6. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-09/388: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 23. 5. 2014                                                      Z: PGO 
 
Uznesenie č. 14-09/37.0350: 
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. 
33/SKO/2014 KREATIV GA spol. s r.o.  
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

tým, 
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že na programovej službe RTV KREA odvysielal dňa 10. 10. 2013 - podľa časovej stopáže dodaného 
záznamu vysielania - o cca 01:58, o cca 02:01:04, o cca 03:01:27, o cca 04:02:12, o cca 06:01:19, o 
cca 07:01:42, o cca 08:02:26, o cca 10:01:32 spravodajské programy Správy RTV Krea, ktoré boli 
sponzorované predajňou Shock Shop, čím porušil zákaz sponzorovať spravodajské programy,  

 
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.  sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 663,- €, slovom šesťstošesťdesiattri 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, 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. 14-09/389: 
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: 13. 6. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-09/390: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 23. 5. 2014                                                     Z: PGO 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 156/SKO/2014 zo dňa 11.2.2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 5435/386-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)    
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Monitorovaný program/príspevok/deň: Veľké noviny/Protesty v uliciach a Zásah polície na 
akademickej pôde/ 22. 11. 2013 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-09/38.0351: 
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. 156/SKO/2014 vedené proti 
vysielateľovi MAC TV s.r.o. 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  neprítomný 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-09/391: 
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: 27. 5. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-09/392: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 5. 2014                     Z: PgO 
 
K bodu 39/ 
SK č.: 257/SKO/2014 zo dňa 11.3.2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 3/SO/34/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Monitorovaný program/deň/programová služba: Svätý Filip Neri /6. 1. 2014/Jednotka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 14-09/39.0352: 
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.  
257/SKO/2014 Rozhlas a televízia Slovenska  
 

p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. 
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tým, 
 
že pri vysielaní televíznej programovej služby Jednotka dňa 6. 1. 2014 v čase od cca 22:07:25 hod do 
cca 22:07:32 hod a dňa 7. 1. 2014 v čase od cca 00:01:32 hod do cca 00:01:39 hod neoznačil na 
obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom), 
 
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. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 165,- €, slovom stošesťdesiatpäť eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***14, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-09/393: 
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: 13. 6. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 40/ 
SK č.: 153/SKO/2014 zo dňa 11.2.2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosti č. 5749/420-2013, 5750/421-2013, 5751/422-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Ekologický sex/ 
7.12.2013/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
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Uznesenie č. 14-09/40.0353: 
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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 
308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 153/SKO/2014 spoločnosť 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 7.12.2013 o cca 19:00 hod. odvysielal na programovej službe TV MARKÍZA univerzálny 
program Televízne noviny, v rámci ktorého bol odvysielaný príspevok s názvom Ekologický sex, ktorý 
obsahoval „zobrazenia erotických pomôcok, ktoré sú vyrobené výlučne na prezentáciu erotiky a 
erotických tém“, spadajúcich pod klasifikáciu nevhodnosti a neprístupnosti pre vekovú skupinu 
maloletých do 18 rokov, čím 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. 
 

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. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. vo výške 3 500,- €, slovom 
tritisícpäťsto eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***14,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
 

 28



Úloha č. 14-09/394: 
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: 13. 6. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-09/395: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 5. 2014                     Z: PgO 
 
K bodu 41/ 
SK č.: 154/SKO/2014 zo dňa 11. 2. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 5420/385-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/ZVRÁTENÁ ZABÁVKA/ 
21.11.2013/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-09/41.0354: 
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. 154/SKO/2014MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  

 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 21. 11. 2013 v čase od cca 19:00 hod odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
program Televízne noviny, konkrétne príspevok s názvom ZVRÁTENÁ ZÁBAVKA, ktorý obsahoval 
zobrazenie hrubého, neopodstatneného násilia, 
 
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. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 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  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. 14-09/396: 
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: 13. 6. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-09/397: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 5. 2014                    Z: PgO 
  
K bodu 42/ 
SK č.: 152/SKO/2014 zo dňa 11.2.2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 5512/391-2013, 5596/396-2013, 5597/397-2013, 5748/419-2013) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 35 ods. 3, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň /programová služba: Piráti Karibiku: V neznámych vodách/16. 11. 
2013/12 kôl/30. 11. 2013/Veľké preteky/7. 12. 2013/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-09/42.0355: 
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. 
152/SKO/2014 MAC TV s.r.o. 
 

I. 
 

p o r u š i l  

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

tým, že 

1. na televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 16. 11. 2013 v čase o cca 20:29:15 hod 
a o cca 23:20:38 hod pred a po programe Piráti Karibiku: V neznámych vodách komunikát 
označujúci za sponzora programu spoločnosť Alza.sk s. r. o., ktorý naplnil definíciu reklamy 
podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby bol na začiatku a na konci zreteľne 
oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami 
programovej služby, 
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2. na televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 16. 11. 2013 v čase o cca 23:29:03 hod, 
v čase o cca 23:52:19 hod a dňa 17. 11. 2013 v čase o cca 00:01:14 hod pred programom Vyvolení 
– Dom Snov, pri jeho prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou a pred jeho pokračovaním po 
prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou komunikát označujúci za sponzora programu 
spoločnosť CITROËN SLOVAKIA, s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona 
č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby bol na začiatku a na konci zreteľne oddelený od iných častí 
programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby, 

3. na televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 30. 11. 2013 v čase o cca 22:54:24 hod pred 
programom Vyvolení – Dom Snov komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť 
CITROËN SLOVAKIA, s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z., bez toho, aby bol na začiatku a na konci zreteľne oddelený od iných častí 
programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby, 

4. na televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 7. 12. 2013 v čase o cca 15:53:29 hod pred 
programom Otec vagabund komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Panta Rhei, 
s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby 
bol na konci 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  neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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 

1. časový úsek od cca 22:30:23 hod do 23:00:22 hod programu Piráti Karibiku: V neznámych 
vodách odvysielaného na televíznej programovej službe JOJ dňa 16. 11. 2013 o cca 20:30 hod, 
ktorý zodpovedá piatemu 30-minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, 
dvakrát prerušil zaradením reklamy, a to o cca 22:33:47 hod a o cca 22:53:05  hod, 

2. program 12 kôl odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 30. 11. 2013 o cca 20:28 
hod v trvaní cca 145 minút a 17 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením 
reklamy päťkrát, 

3. program Veľké preteky odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 7. 12. 2013 o cca 
13:29 hod v trvaní cca 143 minút a 47 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením 
reklamy päťkrát; 

 

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

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

III. 

p o r u š i l  

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

tým, 

že na televíznej programovej službe JOJ 
1. dňa 16. 11. 2013 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 20:03:08 hod do cca 20:03:17 hod v trvaní 9 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 20:13:38 hod do cca 20:17:52 hod v trvaní 4 minúty a 14 sekúnd, 
– komunikát označujúci za sponzora programu Piráti Karibiku: V neznámych vodách 

spoločnosť Alza.sk s. r. o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z., v čase od cca 20:29:15 hod do cca 20:29:25 hod v trvaní 10 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 20:50:40 hod do cca 20:58:24 hod v trvaní 7 minút a 44 sekúnd, 
v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 17 sekúnd, teda o 17 sekúnd dlhšom ako 12 minút; 

2. dňa 16. 11. 2013 v čase od 22:00:00 hod do 22:59:59 hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 22:34:36 hod do cca 22:41:44 hod v trvaní 7 minút a 8 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 22:41:51 hod do cca 22:42:11 hod v trvaní 
20 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 22:42:34 hod do cca 22:42:44 hod v trvaní 10 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 22:53:46 hod do cca 22:58:35 hod v trvaní 4 minúty a 49 sekúnd, 
v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 27 sekúnd, teda o 27 sekúnd dlhšom ako 12 minút; 

3. dňa 16. 11. 2013 v čase od 23:00:00 hod do 23:59:59 hod odvysielal 
– komunikát označujúci za sponzora programu Piráti Karibiku: V neznámych vodách 

spoločnosť Alza.sk s. r. o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z., v čase od cca 23:20:38 hod do cca 23:20:48 hod v trvaní 10 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 23:21:53 hod do cca 23:28:41 hod v trvaní 6 minút a 48 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 23:29:03 hod do cca 23:29:12 hod v trvaní 9 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 23:53:32 hod do cca 23:58:40 hod v trvaní 5 minút a 8 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 23:52:19 hod do cca 23:52:28 hod v trvaní 9 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 24 sekúnd, teda o 24 sekúnd dlhšom ako 12 minút; 
4. dňa 30. 11. 2013 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 20:03:02 hod do cca 20:03:11 hod v trvaní 9 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 20:12:25 hod do cca 20:16:55 hod v trvaní 4 minúty a 30 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 20:51:11 hod do cca 20:58:41 hod v trvaní 7 minút a 30 sekúnd, 
v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 9 sekúnd, teda o 9 sekúnd dlhšom ako 12 minút; 
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5. dňa 30. 11. 2013 v čase od 22:00:00 hod do 22:59:59 hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 22:28:55 hod do cca 22:35:18 hod v trvaní 6 minút a 23 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 22:36:07 hod do cca 22:36:17 hod v trvaní 10 sekúnd 

– reklamný blok v čase od cca 22:43:02 hod do cca 22:48:37 hod v trvaní 5 minút a 35 sekúnd, 
– komunikát označujúci za sponzora programu Cena je správna spoločnosť NAY a.s., ktorý 

naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 22:49:44 
hod do cca 22:49:49 hod v trvaní 5 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 22:54:24 hod do cca 22:54:33 hod v trvaní 9 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 22 sekúnd, teda o 22 sekúnd dlhšom ako 12 minút; 
6. dňa 7. 12. 2013 v čase od 14:00:00 hod do 14:59:59 hod odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 14:23:54 hod do cca 14:28:59 hod v trvaní 5 minút a 5 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 14:51:02 hod do cca 14:57:55 hod v trvaní 6 minút a 53 sekúnd, 
– komunikát informujúci o koncerte Miro Žbirka symphonic, ktorý naplnil definíciu reklamy 

podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 14:58:01 hod do cca 14:58:30 hod 
v trvaní 29 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 27 sekúnd, teda o 27 sekúnd dlhšom ako 12 minút; 
7. dňa 7. 12. 2013 v čase od 15:00:00 hod do 15:59:59 hod odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 15:25:07 hod do cca 15:30:36 hod v trvaní 5 minút a 29 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 15:41:46 hod do cca 15:48:15 hod v trvaní 6 minút a 29 sekúnd, 
– komunikát označujúci za sponzora programu Otec vagabund spoločnosť Panta Rhei, s.r.o., 

ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 
15:53:29 hod do cca 15:53:37 hod v trvaní 8 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 6 sekúnd, teda o 6 sekúnd dlhšom ako 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. 
 

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 10 000,- €, slovom desaťtisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***14,KS6548. 
 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-09/398: 
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: 13. 6. 2013                  Z: PLO 
 
Úloha č. 14-09/399: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 23. 5. 2013                  Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-09/42.0356: 
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. 152/SKO/2014 
vedené voči spoločnosti MAC TV s.r.o. v časti možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s odvysielaním komunikátov označujúcich za sponzora programu Vyvolení – Dom 
Snov spoločnosť Restart drink s.r.o. 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  neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-09/400: 
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: 27. 5. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 43/ 
SK č.: 362/SKL/2014 zo dňa 14. 4. 2014 
vo veci žiadosti o udelenie registrácie retransmisie  
ÚK: Kinet Inštal s.r.o., Prievidza 
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V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 44/ 
SK č.: 97/SKL/2014 zo dňa 3. 2. 2014 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: TESATEL, s.r.o.         číslo registrácie: TKR/310 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 13. 5. 2014                                
 
                                      

     
           prof. Miloš Mistrík 

                predseda 
 Rady pre vysielanie a retransmisiu                                  
 
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: prof. Peter Škultéty 
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