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Zápisnica č. 05/2014 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 11. 3. 2014  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Pavol Dinka 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 5832/428-2013 zo dňa 12.12.2013 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti : RADIO ONE ROCK, s.r.o.   číslo licencie: R/106 
 
3/ SK č.: 392-PLO/O-5481/2013 zo dňa 19. 11. 2013 
(vo veci možného porušenia § 51 ods. 1   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK:  TV ORAVIA s.r.o.       číslo licencie: TD/36 
 
4/ SK č.: 320-PLO/O-4567/2013 zo dňa 24. 9. 2013 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK:  SITOUR spol. s r.o.         
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5725/417-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 16. 11. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3/SO/34/2014     
(na vysielanie programu Svätý Filip Neri zo dňa 6. 1. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1  
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 39/SO/248/2014     
(na vysielanie zo dňa 11.12.2013)  
Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.    číslo licencie: T/133, TD/112 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5944/430-2013     
(na vysielanie programu zo dňa 16. 12. 2013 v čase od 20:55 h do 23:05 h)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6034/432-2013      
(na vysielanie programu Pád Bieleho domu zo dňa 22. 12. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5933/441-2013     
(na vysielanie teletextu Zoznamka zo dňa 2. 1. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
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11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6035/437-2013      
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 22. 12. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 40/SO/247/2014      
(na vysielanie programu Prvé televízne noviny a Televízne noviny z 21. 1. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6026/434-2013.      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 17. 12. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6096/438-2013     
(na vysielanie programu Ako sa vydať za milionára zo dňa 30. 12. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6077/443-2013      
(na vysielanie programu Sexy výhra zo dňa 25. 12., 26. 12., 27. 12., 28. 12. 2013)  
Vysielateľ: INTERACTIV.ME, s. r. o.               číslo licencie: T/190, TD/33 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6035/436-2013      
(na vysielanie programu Fooormania zo dňa 11. 12. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/104 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6096/439-2013     
(na vysielanie programu Cesta do Ameriky zo dňa 30. 12. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5927/429-2013.      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 18. 12. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6095/440-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 30. 12. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
20/ SK č.: 6-PLO/O-19/2010 zo dňa  22. 12. 2009 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4600/223-2009 zo dňa 5. 11. 2009  a č. 4387/208-2009 zo dňa 26. 10. 2009  smerujúce 
proti vysielaniu televízie TV Markíza) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  / ex 16 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň : Paľba/Záchranky/13. 10. 2009 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41  
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21/ SK č.: 365-PLO/O-4984/2013 zo dňa 22. 10. 2013 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4033/303-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba : Rosalinda/19. 8. 2013/WAU 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/109 
        
22/ SK č.: 369-PLO/O-4988/2013 zo dňa 22. 10. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4145/318-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.) 
Monitorovaný program /deň/programová služba: Kapitán Dabač/29. 8. 2013/Jednotka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona         číslo licencie: TD/1 
 
23/ SK č.: 373-PLO/O-5262/2013 zo dňa  5. 11. 2013    
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 3904/293-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Dva a pol chlapa/ 8. 8. 2013 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17 
 
24/ SK č.: 377-PLO/O-5266/2013 zo dňa  5. 11. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 4143/317-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň : Televízne noviny/Bezpečne do školy /28. 8. 2013 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17    
     
25/ SK č.: 366-PLO/O-4985/2013 zo dňa 22. 10. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4090/308-2013) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/dni/programová služba: Akčná výhra /21. 8. 2013 a 23. 8. 
2013/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/47    
 
26/ SK č.: 407-PLO/O-5791/2013 zo dňa  3.12 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4402/325-2013) 
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1,   § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona  
č. 342/2012 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/komunikáty/reklamné šoty/deň/programová služba: Panelák/16. 9. 2013 od 
20:00:00 hod do 21:59:59 hod/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
27/ SK č.: 59/SKL/323/2014 zo dňa 27. 1. 2014 
oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie   
ÚK: Slovak Telekom, a.s.        číslo licencie: T/210 
 
28/ SK č.: 170/SKL/2014 zo dňa 14. 2. 2014 
oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie   
ÚK: D.EXPRES, k.s.        číslo licencie: R/112 
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29/ SK č.: 183/SKL/2014 zo dňa 17. 2. 2014 
oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie   
ÚK: INTERSONIC spol. s r.o.        číslo licencie: R/104 
 
30/ SK č.: 69/SKL/370/2014 zo dňa 29. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: I.HEIZER-MINI SERVIS, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/316 
 
31/ SK č.: 125/SKL/493/2014 zo dňa 6. 2. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Ing. Ján Gnojčák – ELEKTROSERVIS    číslo registrácie: TKR/209 
 
32/ SK č.: 76/SKL/383/2014 zo dňa 30. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: CARISMA, spol. s r.o.        číslo registrácie: TKR/150 
 
33/ SK č.: 96/SKL/445/2014 zo dňa 3. 2. 2014 
žiadosť  o zmenu registrácie retransmisie  
ÚK: MARTICO s.r.o.         číslo registrácie: TKR/27 
 
34/ SK č.: 58/SKL/323/2014 zo dňa 27. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Slovak Telekom, a.s.        číslo registrácie: TKR/255 
 
35/ SK č.: 165/SKL/673/2014 zo dňa 17. 2. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: KÁBEL – KLUKNAVA s.r.o.       číslo registrácie: TKR/224 
 
36/ SK č.: 116/SKL/2014 zo dňa 5. 2. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: HOMAYER TV, s.r.o.          číslo registrácie: TKR/321 
 
37/ SK č.: 112/SKL/2014 zo dňa 3. 2. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Regio TV, s.r.o.           číslo registrácie: TKR/314 
 
38/ SK č.: 86/SKL/2014 zo dňa 31. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Robert Huszti, Hajnačka         číslo registrácie: TKR/198 
 
39/ SK č.: 88/SKL/2014 zo dňa 30. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: BDTS s.r.o.           číslo registrácie: TKR/337 
 
40/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.radioviva.sk 
Poskytovateľ: VIVA PRODUCTION HOUSE, s. r. o.  
Stanovisko č. 169/ITV/2014 
 
41/ Rôzne 
 
 

************************* 
 
 
 



 5 

K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 151 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 14-05/1.0147: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
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. 
 
K bodu 2/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č. 5832/428-2013 zo dňa 12.12.2013 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti : RADIO ONE ROCK, s.r.o.   číslo licencie: R/106 
 
Uznesenie č. 14-05/2.0148: 
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 RADIO ONE ROCK, 
s.r.o., Nitra vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. 
b) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania povolených parametrov frekvencie 90,8 
MHz Žilina . 
 
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. 14-05/152: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 25. 3. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-05/153: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 21. 3. 2014                    Z: PLO 
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Uznesenie č. 14-05/2.0149: 
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 RADIO ONE ROCK, 
s.r.o., Nitra vo veci možného porušenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
neoznámil Rade zmenu údajov uvedených v žiadosti o licenciu v lehote 15 dní odo dňa vzniku týchto 
zmien. 
 
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. 14-05/154: 
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: 25. 3. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 392-PLO/O-5481/2013 zo dňa 19. 11. 2013 
(vo veci možného porušenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK:  TV ORAVIA s.r.o.       číslo licencie: TD/36 
 
Uznesenie č. 14-05/3.0150: 
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. 392-PLO/O-
5481/2013 vedené voči spoločnosti TV ORAVIA 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 neprítomný 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 14-05/155: 
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: 25. 3. 2014                  Z: PLO 
 
Uznesenie č. 14-05/3.0151: 
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 TV ORAVIA s.r.o. 
vo veci možného porušenia § 28 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní (ďalej len 
„zákon č. 220/2007 Z. z.“) v súvislosti s tým, že neoznámil Rade zmenu údajov uvedených v žiadosti 
o udelenie licencie na digitálne vysielanie podľa § 26 zákona č. 220/2007 Z. z. do 15 dní od vzniku 
týchto zmien. 
 
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. 14-05/156: 
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: 25. 3. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK č.: 320-PLO/O-4567/2013 zo dňa 24. 9. 2013 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK:  SITOUR spol. s r.o. 
    
Uznesenie č. 14-05/4.0152: 
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. 320-PLO/O-4567/2013 vedené 
voči spoločnosti SITOUR spol. 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 
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Haťapka neprítomný 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-05/157: 
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: 25. 3. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5725/417-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 16. 11. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-05/5.0153: 
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. 5725/417-2013 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 neprítomný 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-05/158: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21. 3. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3/SO/34/2014     
(na vysielanie programu Svätý Filip Neri zo dňa 6. 1. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1  
 
Uznesenie č. 14-05/6.0154: 
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. 3/SO/34/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
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vysielateľ na základe zákona, a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 
Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-05/159: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21. 3. 2014                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-05/6.0155: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 
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. g) zákona  
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s 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 mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti trvalo označiť na obrazovke svoju 
programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom). 
 
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. 14-05/160: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 25. 3. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 39/SO/248/2014     
(na vysielanie zo dňa 11.12.2013)  
Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.    číslo licencie: T/133, TD/112 
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Uznesenie č. 14-05/7.0156: 
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. 39/SO/248/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TELEVÍZIA Trenčianske Teplice vysielateľa Televízia 
Trenčianske Teplice, 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 neprítomný 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-05/161: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21. 3. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5944/430-2013     
(na vysielanie programu zo dňa 16. 12. 2013 v čase od 20:55 h do 23:05 h)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
  
Uznesenie č. 14-05/8.0157: 
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. 5944/430-2013 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. v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej 
v § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-05/162: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 21. 3. 2014                          Z: PgO 
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K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 6034/432-2013 a 5944/430-2013      
(na vysielanie programu Pád Bieleho domu zo dňa 22. 12. 2013 a vysielanie zo dňa 16. 12. 2013 v 
čase od 20:55 h do 23:05 h)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-05/9.0158: 
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 16. 12. 2013 v čase o cca 21:47:53 hod a 22:55:18 hod odvysielal pred a po programe 

Dedičstvo komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Panta Rhei, s.r.o., 
- dňa 22. 12. 2013 v čase o cca 20:27:46 hod a cca 22:58:59 hod odvysielal pred a po 

programe Pád Bieleho domu komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť 
Alza.sk s. r. o. 

- dňa 22. 12. 2013 v čase o cca 22:59:58 hod odvysielal pred programom Smrtonosná pasca 
2 komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Panta Rhei, s.r.o., 

ktoré mohli naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez ich 
rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli 
zameniteľné s inými zložkami programovej služby; 

II.  § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že časový úsek od cca 22:28:00 hod do 
22:57:59 hod programu Pád Bieleho domu odvysielaného v rámci programovej služby JOJ dňa 
22. 12. 2013 o cca 20:28 hod, ktorý zodpovedá piatemu 30-minútovému časovému úseku trvania 
predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením reklamy, a to o cca 22:34:07 hod a o cca 
22:48:32 hod; 

III.  § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe 
JOJ dňa 16. 12. 2013 v čase od 21:00:00 hod do 21:59:59 hod a v čase od 22:00:00 hod do 
22:59:59 hod, dňa 22. 12. 2013 v čase od 20:00:00 hod do 20:59:59 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 neprítomný 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-05/163: 
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: 25. 3. 2014  Z: PLO 
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Úloha č. 14-05/164: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 21. 3. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5933/441-2013     
(na vysielanie teletextu Zoznamka zo dňa 2. 1. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-05/10.0159: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 2. 1. 2014 
v čase o cca 15:07 hod odvysielal na doplnkovej obsahovej službe (teletexte) programovej služby JOJ 
na strane 801D inzerát v znení: „Moja pi čka sa celá chveje od vzrušenia a čaká, kedy ho už poriadne 
zapichneš a zaplníš ju horúcim semenom. Ak si nadržaný nečakaj, zavolaj!“, ktorý nebol označený 
žiadnym symbolom Jednotného systému označovania, čiže bol prezentovaný ako vhodný pre všetky 
vekové skupiny maloletých divákov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému 
označovania. 
 
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. 14-05/165: 
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: 25. 3. 2014     Z: PLO 
 
Úloha č. 14-05/166: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 21. 3. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6035/437-2013      
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 22. 12. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 14-05/11.0160:              
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 
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podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 6035/437-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. 
s r.o. 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 neprítomný 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-05/167: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 21. 3. 2014                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-05/11.0161:              
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. 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 komunikátu Akčná výhra odvysielaného na programovej službe DAJTO dňa 22. 12. 2013 
o cca 07:00 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. 
 
Úloha č. 14-05/168: 
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: 25. 3. 2014                    Z: PLO 
        
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 40/SO/247/2014      
(na vysielanie programu Prvé televízne noviny a Televízne noviny z 21. 1. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
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Uznesenie č. 14-05/12.0162:  
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. 40/SO/247/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-05/169: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21. 3. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6026/434-2013.      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 17. 12. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 14-05/13.0163: 
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. 6026/434-2013, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľa na základe zákona, zo dňa 17. 12. 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 neprítomný 
Holan   zdržal sa  
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
                      
Úloha č. 14-05/170: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 21. 3. 2014                             Z: PgO 
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K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6096/438-2013     
(na vysielanie programu Ako sa vydať za milionára zo dňa 30. 12. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-05/13.0164: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 30. 12. 2013 v čase o cca 11:53 hod odvysielal v rámci programovej služby 
JOJ program Ako sa vydať za milionára, ktorý označil ako nevhodné pre vekovú skupinu 
maloletých do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému 
označovania.   
 
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. 14-05/171: 
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: 25. 3. 2014     Z: PLO 
                        
Úloha č. 14-05/172: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 21. 3. 2014                             
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6077/443-2013      
(na vysielanie programu Sexy výhra zo dňa 25. 12., 26. 12., 27. 12., 28. 12. 2013)  
Vysielateľ: INTERACTIV.ME, s. r. o.               číslo licencie: T/190, TD/33 
 
Uznesenie č. 14-05/15.0165: 
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. 6077/443-2013, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby RING TV vysielateľa INTERACTIV.ME, s. r. o. 
a uznala ju v časti možného porušenia povinnosti podľa § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s odvysielaním komunikátu Sexy výhra dňa 27. 12. 2013 o cca 01:02 hod 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 neprítomný 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-05/173: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti v časti. 
T: 21. 3. 2014                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-05/15.0166: 
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.  

I.  v súvislosti s tým, že odvysielaním komunikátov Sexy výhra dňa 25. 12. 2013 o cca 01:02 
hod, dňa 26. 12. 2013 o cca 01:02 hod a dňa 28. 12. 2013 o cca 01:02 hod na programovej 
službe RING TV, ktoré mohli 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 vysielané telenákupy boli čestné, 
II.  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 25. 12. 2013 o cca 01:02 hod odvysielal na 
programovej službe RING TV komunikát Sexy výhra, ktorý nebol trvalo označený grafickým 
symbolom podľa Jednotného systému označovania, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania.  

 
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. 14-05/174: 
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: 25. 3. 2014                               Z: PLO 
 
Úloha č. 14-05/175: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 21. 3. 2014                     Z: PgO 
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Uznesenie č. 14-05/15.0167: 
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. 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 
komunikátov Sexy výhra odvysielaných na programovej službe RING TV dňa 26. 12. 2013 od 00:55 
hod do 03:30 hod a dňa 28. 12. 2013 od 00:55 hod do 03:30 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. 
 
Úloha č. 14-05/176: 
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: 25. 3. 2014                    Z: PLO 
                                                                                                 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6035/436-2013      
(na vysielanie programu Fooormania zo dňa 11. 12. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/104 
 
Uznesenie č. 14-05/16.0168: 
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 komunikátu Fooormania dňa 11. 12. 2013 
o cca 00:15 hod na programovej službe FOOOR, 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 neprítomný 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 14-05/177: 
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: 25. 3. 2014                               Z: PLO 
 
Úloha č. 14-05/178: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 21. 3. 2014                            Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6096/439-2013     
(na vysielanie programu Cesta do Ameriky zo dňa 30. 12. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-05/17.0169: 
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. 6096/439-2013 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  zdržal sa 
Haťapka neprítomný 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 

Úloha č. 14-05/179: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21. 3. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5927/429-2013.      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 18. 12. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 14-05/18.0170: 
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. 5927/429-2013, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľa na základe zákona, zo dňa 18. 12. 2013 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-05/180: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 21. 3. 2014                             Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6095/440-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 30. 12. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-05/19.0171: 
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. 6095/440-2013 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 neprítomný 
Holan   za 
Kmec              za  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-05/181: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21. 3. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 20/  
SK č.: 6-PLO/O-19/2010 zo dňa  22. 12. 2009 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4600/223-2009 zo dňa 5. 11. 2009  a č. 4387/208-2009 zo dňa 26. 10. 2009  smerujúce 
proti vysielaniu televízie TV Markíza) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  / ex 16 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň : Paľba/Záchranky/13. 10. 2009 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41  
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Uznesenie č. 14-05/20.0172: 
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. 6-PLO/O-19/2010 vedené proti 
vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 

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. 14-05/182: 
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: 25. 3. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-05/183: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21. 3. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 365-PLO/O-4984/2013 zo dňa 22. 10. 2013 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4033/303-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Rosalinda/19. 8. 2013/WAU 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/109 
 
Uznesenie č. 14-05/21.0173: 
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. 365-PLO/O-4984/2013 vedené 
voči spoločnosti 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 
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Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za  
Haťapka neprítomný 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-05/184: 
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: 25. 3. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-05/185: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21. 3. 2014                  Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 369-PLO/O-4988/2013 zo dňa 22. 10. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4145/318-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.) 
Monitorovaný program /deň/programová služba: Kapitán Dabač/29. 8. 2013/Jednotka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona         číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 14-05/22.0174: 
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. 369-PLO/O-4988/2013 vedené 
voči Rozhlasu a televízii Slovenska, vysielateľovi na základe zákona, 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 proti 
Dinka  proti  
Haťapka neprítomný 
Holan   proti 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-05/186: 
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: 25. 3. 2014                    Z: PLO 
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Úloha č. 14-05/187: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 3. 2014                                              Z: PgO 
  
K bodu 23/ 
SK č.: 373-PLO/O-5262/2013 zo dňa  5. 11. 2013    
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 3904/293-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Dva a pol chlapa/ 8. 8. 2013 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-05/23.0175: 
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. 373-
PLO/O-5262/2013 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 8. 8. 2013 o cca 18:31 hod odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program 
Dva a pol chlapa, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12, hoci tento obsahoval 
hodnotiace kritérium „obscénne vyjadrovanie“, ktoré vzhľadom na jeho kontextuálny výskyt, 
frekvenciu výskytu, spôsob a formu spracovania alebo zobrazenia ako aj vzhľadom na charakter, druh, 
umelecké a morálne posolstvo programu podmieňujú klasifikáciu a označenie daného programu ako 
nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, 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 5000,-€, slovom 
päťtisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení účinnom k 8.8.2013: „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  zdržal sa   
Abrahám  zdržal sa 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za  
Haťapka neprítomný 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
  
Úloha č. 14-05/188: 
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: 25. 3. 2014                  Z: PLO 
 
Úloha č. 14-05/189: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 7. 3. 2014                                              Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 377-PLO/O-5266/2013 zo dňa  5. 11. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 4143/317-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň : Televízne noviny/Bezpečne do školy /28. 8. 2013 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17    
 
Uznesenie č. 14-05/24.0176: 
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.  
377-PLO/O-5266/2013 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  

 
porušil 

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

 
tým, 

 
že dňa 28. 8. 2013 o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA v rámci 
spravodajského programu Televízne noviny príspevok s názvom Bezpečne do školy, ktorý obsahoval aj 
autentické obrazové informácie zachytávajúce zrazenie detí osobnými motorovými vozidlami, teda 
napĺňajúce kritérium „zobrazenie reálneho násilia s jeho následkami a obeťami vrátane zobrazení 
následkov na obetiach v dôsledku dopravných nešťastí, najmä obrazy zranených alebo 
umierajúcich detí“,  pred ktorými nezaradil slovné upozornenie „Nasledujúce zábery nie sú vhodné 
pre maloletých divákov“, čím nesprávne uplatnil § 6 ods. 6 Jednotného systému označovania, 
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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. 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 700,- €, slovom 
sedemsto 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 neprítomný 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-05/190: 
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: 11. 4. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-05/191: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 21. 3. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 366-PLO/O-4985/2013 zo dňa 22. 10. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4090/308-2013) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/dni/programová služba: Akčná výhra /21. 8. 2013 a 23. 8. 
2013/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/47    
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Uznesenie č. 14-05/25.0177: 
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. 366-PLO/O-4985/2013 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  

 
p o r u š i l  

 
povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. zabezpečiť, aby bol 

vysielaný telenákup čestný, 
 

tým, 
 
že na programovej službe DAJTO dňa 21. 8. 2013 o cca 06:50 hod odvysielaný komunikát s názvom 
Akčná výhra, ktorý naplnil definíciu telenákupu, obsahoval nejednoznačné a neúplné inštruovanie 
o spôsobe riešenia zadanej úlohy, nakoľko odlišnosť mincí rovnakej menovitej hodnoty vyobrazených 
v zadaní úlohy nebola  rozoznateľná,  
 
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. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 4000,- €, slovom štyritisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
Podľa § 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 neprítomný 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

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



 26 

Úloha č. 14-05/192: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vyhotoví písomné znenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 11. 4. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-05/193: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21. 3. 2014                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-05/25.0178: 
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. 366-PLO/O-
4985/2013 vedené voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. v časti možného 
porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním komunikátu 
Akčná výhra dňa 23. 8. 2013 o cca 06:50 hod 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   
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. 14-05/194: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vyhotoví písomné znenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 25. 3. 2014                  Z: PLO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 407-PLO/O-5791/2013 zo dňa  3.12 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4402/325-2013) 
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1,   § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona  
č. 342/2012 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/komunikáty/reklamné šoty/deň/programová služba: Panelák/16. 9. 2013 od 
20:00:00 hod do 21:59:59 hod/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-05/26.0179: 
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. 407-
PLO/O-5791/2013 MAC TV s.r.o., Bratislava       

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že na televíznej programovej službe JOJ dňa 16. 9. 2013 v čase o cca 20:28 hod. a cca 21:54 hod. 
odvysielal pred a po programe Panelák komunikáty označujúce za sponzorov programu spoločnosti 
Unilever Slovensko, spol. s r.o. a Kláštorná s.r.o. a o cca 21:55 hod. pred programom VyVolení – Dom 
snov komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Citroën Slovakia, ktorý naplnil definíciu 
reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., čím došlo k odvysielaniu reklamných šotov bez 
ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli 
zameniteľné s inými zložkami programovej služby,   
 
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. 
 

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

tým, 
 
že na televíznej programovej službe JOJ dňa 16. 9. 2013  
 
- v čase od 20:00:00 hod do 20:59:59 odvysielal reklamné šoty  

– reklamný blok v čase o 20:11:36 hod. v trvaní 6 minút a 14 sekúnd,  
– reklamný blok v čase o 20:41:33 hod. v trvaní 5 minút a 45 sekúnd., 
– o 20:28 hod. komunikáty označujúce za sponzorov programu spoločnosti Unilever Slovensko, 

spol. s r.o. a Kláštorná s.r.o., ktoré naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. v trvaní 20 sekúnd,  

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 19 sekúnd, teda o 19 sekúnd dlhšom ako povolených 12 
minút, 
- v čase od 21:00:00 hod do 21:59:59 odvysielal reklamné šoty  

– reklamný blok v čase o 21:18:53 hod. v trvaní 5 minút a 54 sekúnd,  
– reklamný blok v čase o 21:43:37 hod. v trvaní 6 minút a 4 sekúnd, 
– o 21:54 hod. komunikáty označujúce za sponzorov programu spoločnosti Unilever Slovensko, 

spol. s r.o. a Kláštorná s.r.o. a o 21:55 hod. komunikát označujúci za sponzora programu 
spoločnosť Citroën Slovakia, ktoré naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. v trvaní 30 sekúnd,  

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 28 sekúnd, teda o 28 sekúnd dlhšom ako povolených 12 
minút, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
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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. 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 5000,-€, slovom päťtisíc eur. 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921 , 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS ***14, KS 6548. 
 
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. 14-05/195: 
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: 11. 4. 2014                                                                                                                                Z: PLO 
 
Úloha č. 14-05/196: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21. 3. 2014                                                                                                                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-05/26.0180: 
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. 407-PLO/O-5791/2013 v časti 
týkajúcej sa komunikátu odvysielaného pred programom VyVolení – Dom snov označujúceho za 
sponzora programu 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. 
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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. 14-05/197: 
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: 25. 3. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-05/198: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21. 3. 2014                    Z: PgO 

  
K bodu 27/ 
SK č.: 59/SKL/323/2014 zo dňa 27. 1. 2014 
oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie   
ÚK: Slovak Telekom, a.s.        číslo licencie: T/210 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 

K bodu 28/ 
SK č.: 170/SKL/2014 zo dňa 14. 2. 2014 
oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie   
ÚK: D.EXPRES, k.s.        číslo licencie: R/112 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 183/SKL/2014 zo dňa 17. 2. 2014 
oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie   
ÚK: INTERSONIC spol. s r.o.        číslo licencie: R/104 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 69/SKL/370/2014 zo dňa 29. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: I.HEIZER-MINI SERVIS, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/316 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 125/SKL/493/2014 zo dňa 6. 2. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Ing. Ján Gnojčák – ELEKTROSERVIS    číslo registrácie: TKR/209 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 32/ 
SK č.: 76/SKL/383/2014 zo dňa 30. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: CARISMA, spol. s r.o.        číslo registrácie: TKR/150 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 96/SKL/445/2014 zo dňa 3. 2. 2014 
žiadosť  o zmenu registrácie retransmisie  
ÚK: MARTICO s.r.o.         číslo registrácie: TKR/27 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
  
K bodu 34/ 
SK č.: 58/SKL/323/2014 zo dňa 27. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Slovak Telekom, a.s.       číslo registrácie: TKR/255 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 165/SKL/673/2014 zo dňa 17. 2. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: KÁBEL – KLUKNAVA s.r.o.       číslo registrácie: TKR/224 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 116/SKL/2014 zo dňa 5. 2. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: HOMAYER TV, s.r.o.          číslo registrácie: TKR/321 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 112/SKL/2014 zo dňa 3. 2. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Regio TV, s.r.o.           číslo registrácie: TKR/314 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 86/SKL/2014 zo dňa 31. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Robert Huszti, Hajnačka         číslo registrácie: TKR/198 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
  
K bodu 39/ 
SK č.: 88/SKL/2014 zo dňa 30. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: BDTS s.r.o.           číslo registrácie: TKR/337 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 40/ 
SK č.: 88/SKL/2014 zo dňa 30. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: BDTS s.r.o.           číslo registrácie: TKR/337 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
41/ Rôzne 
 
1/ Vyhlásenie výberového konania na udelenie licencie / zmenu licencie na  rozhlasové terestriálne 
vysielanie - jar 2014 
Predkladá: PLO 
 
Uznesenie č. 14-05/41.0195: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o udelenie / zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. Konania sa budú 
viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu. 
Základné podmienky konaní: 

1. lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie/zmenu licencie: 15. 4. 2014 
2. miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Dobrovičova 8, 811 09 

Bratislava 
3. dátum verejného vypočutia v konaniach: 12. 5. 2014 

 
Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania: 

LOKALITA  
FREKVENCIA 

[MHz]  
VÝKON 

[W]  
Poznámky 

BRATISLAVA  90,1 30  

KOŠICE 93,1 150  

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 95,9 500  

RUŽOMBEROK 98,0 500  

ZVOLEN 88,1 200  

ŽIAR NAD HRONOM 91,0 160  

ŽIAR NAD HRONOM 95,8 100  

MARTIN 106,3 200 

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 106,4 500 

ŽILINA 106,5 500 

Frekvencie musia byť 
pridelené spoločne  

BANSKÁ BYSTRICA 99,4 200  

ČADCA 107,5 400  

NITRA 88,2 200  

PREŠOV 92,0 200  

ROŽŇAVA 95,3 500  

  
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.   
 
Úloha č. 14-05/213: 
Kancelária Rady zabezpečí zverejnenie vyhlásených konaní v dvoch celoštátnych denníkoch, na 
webovom sídle Rady a na úradnej tabuli Rady. 
T: 14. 3. 2014                     Z: PLO, ÚRK 
 
 
2/ Správa o stave vysielania a o činnosti Rady za rok 2013 
Predkladá: PR 
 
 
3/ Stretnutie zástupcov RRTV a RVR, Jindřichův Hradec, 27. – 28. 3. 2014 
Predkladá: PR 
 
Uznesenie č. 14-05/41.0196: 
Rada schvaľuje účasť na zahraničnej služobnej ceste – stretnutí zástupcov Rady pro rozhlasové 
a televízí vysílaní a Rady pre vysielanie a retransmisiu v dňoch 27. – 28. 3. 2014 v Jindřichovom 
Hradci členom Rady prof. Milošovi Mistríkovi, Ing. Petrovi Abrahámovi, Pavlovi Dinkovi a Mgr. 
Ľubomírovi Kmecovi a pracovníkom Kancelárie Rady JUDr. Ľubošovi Kuklišovi, Mgr. Martinovi 
Dorociakovi, Mgr. Margite Cafíkovej a Mrg. Lucii Jelčovej, PhD.   
 
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.   
 
 
 
V Bratislave dňa 11. 3. 2014                                
                                      

 
       

 
           prof. Miloš Mistrík 

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


