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Zápisnica č. 10/2014 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 27. 5. 2014  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: Mgr. Martin Dorociak 
Overovateľ: Ing. Peter Abrahám 
 
 
Rokovanie Rady otvoril podpredseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Sťažnosť č. 382/SL/2014 zo dňa 11. 4. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: Best FM Media spol. s r.o.    číslo licencie: R/101 
 
3/ SK č.: 256/SKO/2014 zo dňa 11. 3. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 28 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z.) 
ÚK: TV ORAVIA, s.r.o.      číslo licencie: TD/36 
 
4/ Sťažnosť č. 396/SL/2014 zo dňa 17. 4. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: „SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“  číslo licencie: TD/26 
 
5/ SK č.: 255/SKO/2014 zo dňa 11. 3. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.     číslo licencie: R/106 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 305/SO/2014      
(na vysielanie programu Tlačová beseda R.. Procházku zo dňa 27. 3. 2014)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 235/SO/2014     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 4. 3. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1  
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 287/SO/2014     
(na vysielanie programu Mrcha učiteľka zo dňa 22. 3. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 303/SO/2014      
(na vysielanie programu Plastiková nevesta zo dňa 30. 3. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/109 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 238/SO/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 28. 2. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 252/SO/2014      
(na vysielanie upútavky v anim. programoch zo dňa 8. 3. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: TD/47 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 268/SO/2014      
(na vysielanie programu iQvíz zo dňa 17. 3. 2014)  
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r. o.      číslo licencie: TD/10 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 223/SO/2014     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 1. 3. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1  
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 279/SO/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 22. 2. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 267/SO/2014      
(na vysielanie programu Tlačová beseda strany Smer-SD zo dňa 17. 3. 2014)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 251/SO/2014     
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 9. 3. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1  
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 222/SO/2014     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 31. 1. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1  
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 328/SO/2014     
(na vysielanie programu Kolonáda zo dňa 6. 4. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1  
 
19/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 134/M/2014  
(monitorované dni: 12. 2., 14. 2. 2014) 
Vysielateľ: SBD III Košice        číslo licencie: T/36 
 
20/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 135/M/2014  
(monitorované dni: 12. 2., 14. 2. 2014) 
Vysielateľ: TELECOM TKR, s.r.o.        číslo licencie: T/149 
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21/ SK č.: 227/SKO/2014 zo dňa 25. 2. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosti č. 5719/414-2013, č. 5719/415-2013 a č. 5719/416-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Bajan rozhoduje 
o projekte brata/22. 10. 2013/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
      
22/ SK č.: 226/SKO/2014 zo dňa 25. 2. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 6036/435-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Spravodlivá odplata/26. 12. 2013/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/219, TD/16 
 
23/ SK č.: 260/SKO/2014 zo dňa 11. 3. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 6035/437-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: Akčná výhra/22. 12. 2013/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
24/ SK č.: 110/SKO/2014 zo dňa 28. 1. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 5175/375-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Televízne noviny/Tajné vykázanie z krajiny/  
29. 10. 2013/Televízne noviny/Vyvedené dieťa do Talianska/30. 10. 2013/Televízne noviny/Čo bude so 
sudkyňou/31. 10. 2013/Televízne noviny/Do cudziny proti svojej vôli/3. 11. 2013/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
25/ SK č.: 225/SKO/2014 zo dňa 25. 2. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 5660/409-2013) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 35 ods. 3, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň /programová služba: Hviezdna pechota/Berlin-Chemie 
Menarini/Panta Rhei/3. 12. 2013/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39, TD/15 
  
   
NEVEREJNÉ 
 
26/ SK č.: 401/SKL/2014 zo dňa 14. 5. 2014 
Žiadosť o registráciu retransmisie  
ÚK: e-Net s.r.o., Senec        
 
27/ SK č.: 292/SKL/2014 zo dňa 24. 3. 2014 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: 3o media, s.r.o., Habovka 
 
28/ SK č.: 241/SKL/2014 zo dňa 3. 3. 2014 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: ITV Production s.r.o., Bratislava 
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29/ SK č.: 327/SKL/2014 zo dňa 9. 4. 2014 
oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: C.S.M. group s.r.o., Bratislava     číslo licencie: R/121 
 
30/ SK č.: 307/SKL/2014 zo dňa 2. 4. 2014 
oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.      číslo licencie: R/84 
 
31/ SK č.:326/SKL/2014 zo dňa 8. 4. 2014 
oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie  
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/7, TD/17, TD/47, TD/104 
 
32/ SK č.: 240/SKL/2014 zo dňa 27. 2. 2014 
oznámenie o zmene licencie na televízne digitálne vysielanie  
ÚK: Spartak TV, s.r.o.         číslo licencie: TD/8 
 
33/ SK č.: 128/SKL/2014 zo dňa 7. 2. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo Bardejov     číslo registrácie: TKR/130 
 
34/ SK č.: 83/SKL/2014 zo dňa 31. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Orange Slovensko, a.s.        číslo registrácie: TKR/257 
 
35/ SK č.: 113/SKL/2014 zo dňa 4. 2. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Slovanet, a.s.         číslo registrácie: TKR/272 
 
36/ SK č.: 61/SKL/366/2014 zo dňa 29. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: SiNET CTV s.r.o.         číslo registrácie: TKR/325 
 
37/ SK č.: 84/SKL/2014 zo dňa 31. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.        číslo registrácie: TKR/239 
       
38/ SK č.: 85/SKL/2014 zo dňa 31. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: DSI DATA s.r.o.         číslo registrácie: TKR/282 
             
39/ Rôzne 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 402 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 14-10/1.0359:  
Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Sťažnosť č. 382/SL/2014 zo dňa 11. 4. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: Best FM Media spol. s r.o.    číslo licencie: R/101 
   
Uznesenie č. 14-10/2.0360: 
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. 382/SL/2014, smerujúcu 
voči spoločnosti Best FM Media spol. s r.o., Bratislava vysielateľovi rozhlasovej programovej služby 
Rádio Best FM a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/403: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 6. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 256/SKO/2014 zo dňa 11. 3. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 28 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z.) 
ÚK: TV ORAVIA, s.r.o.      číslo licencie: TD/36 
 
Uznesenie č. 14-10/3.0361: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 
256/SKO/2014 TV ORAVIA s.r.o. 

 
p o r u š i l  
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povinnosť ustanovenú v § 28 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní (ďalej len 
„zákon č. 220/2007 Z. z.“) 

tým, 
 
že neoznámil Rade zmenu programovej skladby vysielania a podielu programových typov televíznej 
programovej služby TV ORAVIA do 15 dní odo dňa vzniku tejto zmeny, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie  
zákona. 
 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/404: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 27. 6. 2014                                             Z: PLO  
 
K bodu 4/ 
Sťažnosť č. 396/SL/2014 zo dňa 17. 4. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: „SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“  číslo licencie: TD/26 
 
Uznesenie č. 14-10/4.0362: 
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. 396/SL/2014, smerujúcu 
voči spoločnosti "SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.", Trenčín vysielateľovi televíznej programovej služby 
Televízia Trenčín a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/405: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 6. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
SK č.: 255/SKO/2014 zo dňa 11. 3. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.     číslo licencie: R/106 
 
Uznesenie č. 14-10/5.0363: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 
255/SKO/2014 RADIO ONE ROCK, s.r.o.  

 
p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
 
že neoznámil Rade zmenu obchodného názvu spoločnosti do 15 dní odo dňa vzniku tejto zmeny, 
 
Hlasovanie: 

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

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

 



 8 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie  
zákona. 
 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/406: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 27. 6. 2014                                             Z: PLO  
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 305/SO/2014      
(na vysielanie programu Tlačová beseda R.. Procházku zo dňa 27. 3. 2014)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 14-10/6.0364: 
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. 305/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. zo dňa 27. 3. 2014 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 
Hlasovanie: 

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

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

Úloha č. 14-10/407: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 6. 6. 2014                             Z: PgO 
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K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 235/SO/2014     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 4. 3. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1  
      
Uznesenie č. 14-10/7.0365: 
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. 235/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. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/408: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 6. 2014                             Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 287/SO/2014     
(na vysielanie programu Mrcha učiteľka zo dňa 22. 3. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-10/8.0366: 
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. 287/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  neprítomný 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za 
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Škultéty  neprítomný 
Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/409: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 6. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 303/O/2014      
(na vysielanie programu Plastiková nevesta zo dňa 30. 3. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/109 
 
Uznesenie č. 14-10/9.0367: 
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. 303/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby WAU vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala ju podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/410: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 6. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 238/SO/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 28. 2. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-10/10.0368: 
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. 238/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  neprítomný 
Abrahám  za 
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Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za 
Škultéty  neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/411: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 6. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 252/SO/2014      
(na vysielanie upútavky v anim. programoch zo dňa 8. 3. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 14-10/11.0369: 
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. 252/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO 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  neprítomný 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za 
Škultéty  neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/412: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 6. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 268/SO/2014      
(na vysielanie programu iQvíz zo dňa 17. 3. 2014)  
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r. o.      číslo licencie: TD/10 
 
Uznesenie č. 14-10/12.0370:  
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. 268/SO/2014, smerujúcu 
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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  neprítomný   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za  
Kmec              za   
Škultéty  neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/413: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 6. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 223/SO/2014     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 1. 3. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1  
 
Uznesenie č. 14-10/13.0371: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči Rozhlasu a televízii Slovenska, 
vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 1. 3. 2014 v čase o cca 19:00 hod. odvysielal na televíznej programovej 
službe Jednotka v rámci programu Správy RTVS príspevky Aktuálna situácia na Ukrajine, Na pohyb 
ruských vojsk reagoval celý svet, Na situáciu na Ukrajine reaguje aj slovenská vláda, Analytik 
o ďalšom vývoji na Ukrajine a Aktuálna situácia na Ukrajine (rozhovor s M. Karasom), v ktorých 
mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/414: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 10. 6. 2014                    Z: PLO 
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Úloha č. 14-10/415: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 6. 6. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 279/SO/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 22. 2. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
Uznesenie č. 14-10/14.0372: 
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. 279/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  neprítomný   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za  
Kmec              za   
Škultéty  neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
                  
Úloha č. 14-10/416: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 6. 2014                          Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 267/SO/2014      
(na vysielanie programu Tlačová beseda strany Smer-SD zo dňa 17. 3. 2014)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
   
Uznesenie č. 14-10/15.0373: 
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 C.E.N. s.r.o. vo veci 
možného porušenia  
− § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 17. 3. 2014 v čase od cca 

17:10 hod. odvysielal na televíznej programovej službe TA3 v rámci programu Správy príspevok 
– zostrih z tlačovej besedy strany Smer – Sociálna demokracia, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu 
povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť, 

− § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 15 ods. 9 a 18 zákona č. 46/1999 Z. z. 
o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o 
doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov v súvislosti s tým, že dňa 17. 3. 
2014 v čase od cca 17:10 hod. odvysielal na televíznej programovej službe TA3 v rámci 
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programu Správy príspevok - zostrih z tlačovej besedy strany Smer – Sociálna demokracia, 
v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť vyváženosť a nestrannosť. 

 
Hlasovanie: 

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

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

Úloha č. 14-10/417: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 10. 6. 2014                    Z: PLO 
                        
Úloha č. 14-10/418: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 6. 6. 2014          Z: PgO 
       
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 251/SO/2014     
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 9. 3. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1  
 
Uznesenie č. 14-10/16.0375: 
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. 251/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. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 

Úloha č. 14-10/419: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 6. 6. 2014                                Z: PgO 
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K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 222/SO/2014     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 31. 1. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1  
 
Uznesenie č. 14-10/17.0376: 
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. 222/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. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

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

Úloha č. 14-10/420: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 6. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 328/SO/2014     
(na vysielanie programu Kolonáda zo dňa 6. 4. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1  
 
Uznesenie č. 14-10/18.0377: 
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. 328/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľa na základe zákona, zo dňa 6. 4. 2014 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  neprítomný   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  neprítomný 
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Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/421: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 6. 6. 2014                                         Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 134/M/2014  
(monitorované dni: 12. 2., 14. 2. 2014) 
Vysielateľ: SBD III Košice        číslo licencie: T/36 
 
Uznesenie č. 14-10/19.0378: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu 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 po prerokovaní správy č. 134/M/2014 o 
monitorovaní vysielania televíznej programovej služby Informa čný mesačník SBD III Košice 
vysielateľa STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE číslo licencie T/36 skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní z dňa 12. 2. 2014 a 14. 2. 2014 nebolo zistené porušenie právnych 
predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/422: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 6. 6. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 20/  
Kontrolný monitoring 
Správa č. 135/M/2014  
(monitorované dni: 12. 2., 14. 2. 2014) 
Vysielateľ: TELECOM TKR, s.r.o.        číslo licencie: T/149 
 
Uznesenie č. 14-10/20.0379: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu 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 po prerokovaní správy č. 135/M/2014 o 
monitorovaní vysielania televíznej programovej služby TV B52 vysielateľa TELECOM TKR, s.r.o., 
Vranov nad Topľou číslo licencie T/149 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dňa 
12. 2. 2014 a 14. 2. 2014 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/423: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 6. 6. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 227/SKO/2014 zo dňa 25. 2. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosti č. 5719/414-2013, č. 5719/415-2013 a č. 5719/416-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Bajan rozhoduje 
o projekte brata/22. 10. 2013/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-10/21.0380: 
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. 227/SKO/2014 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

porušil 
 

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

 
na  televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 22. 10. 2013 o cca 19:00 hod. odvysielal 
v rámci programu Televízne noviny príspevok s názvom Bajan rozhoduje o projekte brata, v ktorom 
nebol poskytnutý relevantný priestor na vyjadrenie dotknutej strane, starostovi Petržalky V. Bajanovi 
k prezentovanej téme – údajné poskytovanie nadštandardných výhod projektu jeho brata, čím došlo 
k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu,    
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 

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

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

Výsledok hlasovania: 6-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/424: 
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:  27.  6. 2014                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-10/425: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 5. 6. 2014                                                       Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 226/SKO/2014 zo dňa 25. 2. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 6036/435-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Spravodlivá odplata/26. 12. 2013/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 14-10/22.0381: 
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. 226/SKO/2014 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  neprítomný   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 14-10/426: 
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: 10. 6. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-10/427: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 6. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 260/SKO/2014 zo dňa 11. 3. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 6035/437-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: Akčná výhra/22. 12. 2013/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 14-10/23.0382: 
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. 
260/SKO/2014 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

porušil 
 

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

 
tým, 

 
že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania komunikátu Akčná výhra odvysielaného 
na programovej službe DAJTO dňa 22. 12. 2013 o cca 07:00 hod, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. vo výške 500,- €, 
slovom päťsto eur. 
 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
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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  neprítomný 
Abrahám  zdržal sa 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za  
Haťapka zdržal sa 
Holan   za  
Kmec              za   
Škultéty  neprítomný 

Výsledok hlasovania: 5-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/428: 
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: 27. 6. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 110/SKO/2014 zo dňa 28. 1. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 5175/375-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Televízne noviny/Tajné vykázanie z krajiny/  
29. 10. 2013/Televízne noviny/Vyvedené dieťa do Talianska/30. 10. 2013/Televízne noviny/Čo bude so 
sudkyňou/31. 10. 2013/Televízne noviny/Do cudziny proti svojej vôli/3. 11. 2013/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Bod sa odročuje. 
 
Úloha č. 14-10/429: 
Kancelária Rady predloží bod na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 10. 6. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 225/SKO/2014 zo dňa 25. 2. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 5660/409-2013) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 35 ods. 3, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň /programová služba: Hviezdna pechota/Berlin-Chemie 
Menarini/Panta Rhei/3. 12. 2013/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Bod sa odročuje. 
 
Úloha č. 14-10/430: 
Kancelária Rady predloží bod na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 10. 6. 2014                    Z: PLO 
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K bodu 26/ 
SK č.: 401/SKL/2014 zo dňa 14. 5. 2014 
Žiadosť o registráciu retransmisie  
ÚK: e-Net s.r.o., Senec 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 

K bodu 27/ 
SK č.: 292/SKL/2014 zo dňa 24. 3. 2014 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: 3o media, s.r.o., Habovka 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 241/SKL/2014 zo dňa 3. 3. 2014 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: ITV Production s.r.o., Bratislava 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 327/SKL/2014 zo dňa 9. 4. 2014 
oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: C.S.M. group s.r.o., Bratislava     číslo licencie: R/121 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 307/SKL/2014 zo dňa 2. 4. 2014 
oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.      číslo licencie: R/84 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 31/ 
SK č.:326/SKL/2014 zo dňa 8. 4. 2014 
oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie  
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/7, TD/17, TD/47, TD/104 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 240/SKL/2014 zo dňa 27. 2. 2014 
oznámenie o zmene licencie na televízne digitálne vysielanie  
ÚK: Spartak TV, s.r.o.         číslo licencie: TD/8 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 128/SKL/2014 zo dňa 7. 2. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo Bardejov     číslo registrácie: TKR/130 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 34/ 
SK č.: 83/SKL/2014 zo dňa 31. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Orange Slovensko, a.s.        číslo registrácie: TKR/257 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 113/SKL/2014 zo dňa 4. 2. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Slovanet, a.s.         číslo registrácie: TKR/272 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 61/SKL/366/2014 zo dňa 29. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: SiNET CTV s.r.o.         číslo registrácie: TKR/32 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 84/SKL/407/2014 zo dňa 31. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.        číslo registrácie: TKR/239 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 85/SKL/2014 zo dňa 31. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: DSI DATA s.r.o.         číslo registrácie: TKR/282 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
39/ Rôzne 
 
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 4. 2014 
 
Uznesenie č. 14-10/39.0374: 
Rada berie na vedomie predložené čerpanie rozpočtových prostriedkov. 
 
Hlasovanie: 
Mistrík  neprítomný   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  neprítomný 
Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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2/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 4. 2014 
 
Uznesenie č. 14-10/39.0399: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu  v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu 
schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 4. 5. 2001 v znení rozhodnutia predsedu 
NR SR č. 625 zo dňa 3. 3. 2004  schvaľuje výplatu mimoriadnych odmien pre všetkých členov Rady 
vo výške jednonásobku mesačnej odmeny - predovšetkým za práce spojené s uskutočnenými 
výberovými konaniami vo veci udelenia/zmeny licencií na rozhlasové terestriálne vysielanie v mesiaci 
máj 2014.    
 
Hlasovanie: 
Mistrík  neprítomný   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  neprítomný 
Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/444: 
Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien členom Rady v zmysle schváleného 
uznesenia. 
T: 9. 6. 2014                   Z: ÚRK 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 27. 5. 2014                                
 
                                      
 
 

     
           Mgr. Karol Haťapka 

                podpredseda 
 Rady pre vysielanie a retransmisiu                                         
 
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Mgr. Martin Dorociak 
Overil: Ing. Peter Abrahám 


