
Zápisnica č. 06/2014 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 25. 3. 2014  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Mgr. Karol Haťapka 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 167/SKL/2014 zo dňa 14. 2. 2014 
(vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie) 
ÚK: ZOE MEDIA, s. r. o., Bratislava       
 
3/ SK č.: 218/SL/2014  zo dňa 28. 1. 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: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 8/SO/143/2014      
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 14. 1. 2014)  
Vysielateľ:  C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 52/SO/304/2014      
(na vysielanie programu Týždeň bez záväzkov zo dňa 18. 1. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4/SO/80/2014      
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 10. 1. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 120/SO/2014    
(na vysielanie programu Štúdio špeciál zo dňa 14. 1. 2014)  
Vysielateľ: TV LUX s.r.o.                     číslo licencie: T/207, TD/94  
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 19/SO/186/2014      
(na vysielanie programu Posledná hodina Zeme zo dňa 19. 1. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 15/SO/181/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 16. 1. 2014; Teleráno zo dňa 17. 1. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 122/SO/2014     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 5. 2. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 131/SO/2014      
(na vysielanie dvoch dielov programu Šéf v utajení  zo dňa 9. 2. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6030/431-2013      
(na vysielanie programu Panelák  zo dňa 23. 12. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 7/SO/104/2014      
(na vysielanie upút. na program  Svet bez konca zo dňa 5. 1. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 136/SO/2014      
(na vysielanie piesne True Love zo dňa 11. 2. 2014)  
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s.                       číslo licencie: R/66 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5106/370-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny a Nočné Televízne noviny z dní 30. 7. a 1. 8. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17   
 
16/ SK č.: 412-PLO/O-5923/2013 zo dňa  17.12.2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č.  4766/350-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 
Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň : Televízne noviny/Cirkev pošle ľudí na ulicu/2. 10. 2013 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
17/ SK č.: 92-PLO/O-1546/2010 zo dňa  9.3.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 111/11-2010 – 227/86-2010, 270/94-2010 – 279/103-2010, 282/105-2010, 283/106-2010 
a 285/108-2010 – 383/114-2010) 
(Správa o prešetrení sťažností č. 111/11-2010 – 227/86-2010, 270/94-2010 – 279/103-2010, 282/105-
2010, 283/106-2010 a 285/108-2010 – 383/114-2010 smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej 
televízie) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: O 5 minút 12/10. 1. 2010 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska,  vysielateľ na základe zákona 
 
18/ SK č.: 413-PLO/O-5924/2013 zo dňa 17. 12. 2013 
Doplnenie: Správa č. 4659/66/TV-2013  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g), § 16 ods. 3 písm. l) v znení zákona č. 342/2012 Z. z., 
§ 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
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Monitorované vysielanie/program/deň/programová služba: my...v Európe/Zdravo/3. 10. 2013 od 17:00 
– 19.00 hod./TV POPRAD 
ÚK: TV POPRAD, s.r.o.       číslo licencie: TD/48 
       
19/ SK č.: 376-PLO/O-5265/2013 zo dňa 5. 11. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4459/331-2013) 
(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: Sanitka 2 /17. 9. 2013/Jednotka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona         číslo licencie: TD/1 
 
20/ SK č.: 364-PLO/O-4983/2013 zo dňa 22. 10. 2013    
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 3846/284-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Slnko, seno, slanina /4.´8. 2013 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
21/ SK č.: 405-PLO/O-5789/2013 zo dňa  3.12.2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4656/346-2013) 
(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: 112 /4. 10. 2013/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/47    
 
22/ SK č.: 391-PLO/O-5480/2013 zo dňa 19. 11. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4098/311-2013) 
(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: Grizzly Park /27. 8. 2013/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/47    
     
23/ SK č.: 406-PLO/O-5790/2013 zo dňa  3. 12. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4623/342-2013, 4678/348-2013) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/dni/programová služba : Akčná výhra /1. 10. 2013 a 6. 10. 
2013/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/47    
 
24/ SK č.: 411-PLO/O-5922/2013 zo dňa  17. 12. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4959/363-2013, 4967/367-2013, 4921/360-2013) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 
Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/dni/programová služba : Teória veľkého tresku a Dva a pol chlapa 
/24. 10. 2013 a 26. 10. 2013/TV MARKÍZA/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.          číslo licencie: T/41,TD/17, TD/47    
 
25/ SK č.: 389-PLO/O-5478/2013 zo dňa 19. 11. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4583/341-2013) 
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1,   § 35 ods. 3, § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení 
zákona č. 342/2012 Z. z.) 
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Monitorované vysielanie/ programová služba: 30. 9. 2013 od 16:50:00 hod. do 19:10:00 hod. /JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
26/ SK č.: 242/SKL/2014 zo dňa 26. 2. 2014 
oznámenie o zmene licencie na rozhlasové  vysielanie   
ÚK: INTERSONIC spol. s r.o.        číslo licencie: R/104 
 
27/ SK č.: 243/SKL/2014 zo dňa 6. 3. 2014 
žiadosť o odňatie  licencie na televízne vysielanie   
ÚK: MH-INSTINCT, s.r.o.        číslo licencie: T/194 
 
28/ SK č.: 70/SKL/342/2014 zo dňa 28. 1. 2014 
oznámenie o zmene licencií na televízne  vysielanie   
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
29/ SK č.: 207/SKL/2014 zo dňa 24. 2. 2014 
žiadosť o registráciu retransmisie 
ÚK: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Púchov       
 
30/ SK č.: 184/SKL/2014 zo dňa 19. 2. 2014 
žiadosť o registráciu retransmisie 
ÚK: JURKOVIČ – ELEKTRO s.r.o., Nová Dubnica      
 
31/ SK č.: 185/SKL/2014 zo dňa 19. 2. 2014 
žiadosť o zrušenie  registrácie retransmisie 
ÚK: Ing. Michal Jurkovič      číslo registrácie: TKR/42 
 
32/ SK č.: 119/SKL/2014 zo dňa 4. 2. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote   číslo registrácie: TKR/100 
 
33/ SK č.: 228/SKL/2014 zo dňa 3. 3. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: B&H Media Group s.r.o.       číslo registrácie: TKR/326 
 
34/ SK č.: 233/SKL/2014 zo dňa 5. 3. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Norttel s.r.o.         číslo registrácie: TKR/319 
 
35/ SK č.: 415-PLO/D-5945/2013  zo dňa 20. 12. 2013 
žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu vysielateľa s licenciu 
na televízne vysielanie  
ÚK: PO-MA,  spol. s r.o.           číslo licencie: T/169 
 
36/ SK č.: 43/SKL/204/2014  zo dňa 21. 1. 2014 
žiadosť o predĺženie licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o.           číslo licencie: R/100 
 
37/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby Mestská televízia Partizánske 
(www.respublica.sk/vysielanieregiónov/Partizánske(MTP)/Archív) 
Poskytovateľ: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s. r. o.  
Stanovisko č. 161/AMS/2014 
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38/ Rôzne 
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 213 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 14-06/1.0196: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 167/SKL/2014 zo dňa 14. 2. 2014 
(vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie) 
ÚK: ZOE MEDIA, s. r. o., Bratislava   
 
Bod sa odročuje. 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 218/SL/2014  zo dňa 28. 1. 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: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 14-06/3.0198: 
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. 218/SL/2014 smerujúcu 
voči Rozhlasu a televízii Slovenska, vysielateľovi na základe zákona a licencií č. TD/1 a TD/2 
a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 14-06/214: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 4. 2014                                  Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 8/SO/143/2014      
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 14. 1. 2014)  
Vysielateľ:  C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 14-06/4.0199: 
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. 8/SO/143/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. zo dňa 14 1. 2014 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-06/215: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 4. 4. 2014                             Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 52/SO/304/2014      
(na vysielanie programu Týždeň bez záväzkov zo dňa 18. 1. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-06/5.0200: 
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. 52/SO/304/2014 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  zdržal sa   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  neprítomný 
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Haťapka za 
Holan   zdržal sa 
Kmec              zdržal sa   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 5-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-06/216: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 4. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4/SO/80/2014      
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 10. 1. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47  
 
Uznesenie č. 14-06/6.0201: 
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. 4/SO/80/2014 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  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-06/217: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 4. 4. 2014                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-06/6.0202: 
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 súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby 
DAJTO zo dňa 10. 1. 2014 v čase od 02:00 hod do 03:30 hod. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-06/218: 
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: 8. 4. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 120/SO/2014    
(na vysielanie programu Štúdio špeciál zo dňa 14. 1. 2014)  
Vysielateľ: TV LUX s.r.o.                     číslo licencie: T/207, TD/94  
 
Uznesenie č. 14-06/7.0202: 
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 LUX s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 14. 1. 
2014 v čase od cca 18:45 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV LUX program Štúdio 
špeciál, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť politicko-
publicistického programu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-06/219: 
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: 8. 4. 2014                    Z: PLO 
                        
Úloha č. 14-06/220: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 4. 4. 2014          Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 19/SO/186/2014      
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(na vysielanie programu Posledná hodina Zeme zo dňa 19. 1. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-06/8.0203: 
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. 19/SO/186/2014 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  neprítomný   
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-06/221: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 4. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 15/SO/181/2014, 19/SO/186/2014     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 16. 1. 2014; Teleráno zo dňa 17. 1. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-06/9.0204: 
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. 15/SO/181/2014 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  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 14-06/222: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 4. 2014                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-06/9.205: 
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 

I. § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA dňa 
17. 1. 2014 o cca 06:00 hod odvysielal program Teleráno, v ktorom došlo k umiestňovaniu 
produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom v tomto programe mohlo dôjsť 
k porušeniu povinnosti zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov 
označením na konci programu; 

II. § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej 
služby TV MARKÍZA  

- dňa 16. 1. 2014 o cca 19:12 hod., 17. 1. 2014 o cca 6:29 hod. a 19. 1. 2014 o cca 21:49 hod. 
odvysielal reklamný šot na lieky Ibalgin 400 a IBALGIN FAST, pričom v prípade lieku 
IBALGIN FAST, mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby reklama na liek obsahovala 
jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku 
obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov lieku pribalenej k lieku, 

- dňa 17. 1. 2014 o cca 6:27 hod. a 19. 1. 2014 o cca 20:52 hod. odvysielal reklamný šot na 
liek Pinosol, pri ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby reklama na liek obsahovala 
jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku 
obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov lieku pribalenej k lieku, 

- dňa 17. 1. 2014 o cca 6:57 hod. a o cca 7:57 hod. odvysielal reklamný šot na lieky Panadol 
Extra a Panadol Novum, pričom v prípade lieku Panadol Extra, mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu, aby reklama na liek obsahovala jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na 
pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého v písomnej informácii 
pre používateľov lieku pribalenej k lieku, 

- dňa 17. 1. 2014 o cca 7:55 hod. odvysielal reklamný šot na lieky Coldrex Max Grip 
a Coldrex tablety, pričom v prípade lieku Coldrex Max Grip, mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, 
aby reklama na liek obsahovala jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie 
poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov 
lieku pribalenej k lieku.   

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-06/223: 
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: 8. 4. 2014                    Z: PLO 
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K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 122/SO/2014     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 5. 2. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 14-06/10.0206: 
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. 122/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  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-06/224: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 4. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 131/SO/2014      
(na vysielanie dvoch dielov programu Šéf v utajení  zo dňa 9. 2. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-06/11.0207:              
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. 131/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 
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Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-06/225: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 4. 2014                                Z: PgO 
        
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6030/431-2013      
(na vysielanie programu Panelák  zo dňa 23. 12. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-06/12.0208:  
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. 6030/431-2013 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  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-06/226: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 4. 4. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 7/SO/104/2014, 131/SO/2014, 6030/431-2013      
(na vysielanie upút. na program  Svet bez konca zo dňa 5. 1. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-06/13.0209: 
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. 7/SO/104/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
                      
Úloha č. 14-06/227: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 4. 2014                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-06/13.0210: 
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. § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 5. 1. 2014 o cca 
13:05:45 hod, 14:22:57 hod, 15:42:26 hod, 18:04:27 hod a 18:32:00 hod odvysielal na 
programovej službe JOJ upútavku na program Súdna sieň, v ktorej mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu povinnosti, aby bola reklama slušná; 

II. § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe 
JOJ 

- dňa 23. 12. 2013 v čase o cca 19:53:49 hod a 20:00:38 hod odvysielal pred a po 
programe Šport komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Tatry 
mountain resorts, a.s., 

- dňa 23. 12. 2013 v čase o cca 20:16:12 hod, 20:51:14 hod, 21:00:14 hod, 21:15:24 hod, 
21:33:33 hod a 21:36:31 hod odvysielal pred a po programe Panelák, ako aj pri 
prerušení programu Panelák mediálnou komerčnou komunikáciou a pred pokračovaním 
programu Panelák po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou komunikát 
označujúci za sponzora programu spoločnosť Berlin – Chemie Menarini, 

- dňa 23. 12. 2013 v čase o cca 21:36:45 hod a 22:44:27 hod odvysielal pred a po 
programe Panelák komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Berlin – 
Chemie Menarini, 

- dňa 5. 1. 2014 v čase o cca 19:56:59 hod odvysielal pred programom Šport komunikát 
označujúci za sponzora programu spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., 

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; 

III. § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že časový úsek od cca 12:38:36 hod do 
13:08:35 hod programu Muž so železnou maskou odvysielaného v rámci programovej služby 
JOJ dňa 5. 1. 2014 o cca 12:08 hod, ktorý zodpovedá druhému 30-minútovému časovému 
úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením reklamy, a to o cca 12:38:39 
hod a o cca 13:05:40 hod; 

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

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
                      
Úloha č. 14-06/228: 
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: 8. 4. 2014 Z: PLO 
 
Úloha č. 14-06/229: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 4. 4. 2014 Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-06/13.0211: 
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 MAC TV s.r.o. vo veci možného 
porušenia § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 

1. v rámci programovej služby JOJ dňa 5. 1. 2014 v čase o cca 11:44:20 hod a 15:40:07 hod 
odvysielal reklamný šot na liek Olynth HA, 

2. v rámci programovej služby JOJ dňa 9. 2. 2014 v čase o cca 09:44:15 hod a 11:04:16 hod 
odvysielal reklamný šot na liek neo-angin, 

pri ktorých mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby reklama na liek obsahovala jednoznačnú 
a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého 
v písomnej informácii pre používateľov lieku pribalenej k lieku. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
                      
Úloha č. 14-06/230: 
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: 8. 4. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 136/SO/2014      
(na vysielanie piesne True Love zo dňa 11. 2. 2014)  
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s.                       číslo licencie: R/66 
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Uznesenie č. 14-06/13.0212: 
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. 136/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby EXPRES vysielateľa D.EXPRES, k.s. 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  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za  
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
                      
Úloha č. 14-06/231: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 4. 2014                                Z: PgO  
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5106/370-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny a Nočné Televízne noviny z dní 30. 7. a 1. 8. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17   
 
Uznesenie č. 14-06/15.0213: 
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. 5106/370-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA 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  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-06/232: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 4. 4. 2014                                Z: PgO 
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K bodu 16/ 
SK č.: 412-PLO/O-5923/2013 zo dňa  17.12.2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č.  4766/350-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 
Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň : Televízne noviny/Cirkev pošle ľudí na ulicu/2. 10. 2013 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-06/16.0214: 
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. 
412-PLO/O-5923/2013 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že na  televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 2. 10. 2013 o cca 19:00 hod v 
programe Televízne noviny príspevok Cirkev pošle ľudí na ulicu, v ktorom nezabezpečil oddelenie 
názorov a hodnotiacich komentárov, cit (označené boldom): 
Martina Šimkovičová, moderátorka: „Vedenie tamojšej katolíckej cirkvi zistilo, že je to drahé. Od 
decembra tak vyhodia osemnásť ľudí na ulicu.“ 
Jakub Bubeník, redaktor: „Znie to možno príliš tvrdo, ale je to fakt. Dôchodcov cirkev pošle na ulicu, 
lebo sú pre nich drahí. Sami nám to dnes priznali.“ 
Jakub Bubeník, redaktor: „Niekde sa zrejme stala chyba, lebo hovorkyňa banskobystrickej diecézy 
tvrdí niečo iné.“ 
 
od informácií spravodajského charakteru, čím došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti,  

 

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

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

za čo mu ukladá 

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

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

Úloha č. 14-06/233: 
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: 8. 4. 2014                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-06/234: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 4. 4. 2014                                                       Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 92-PLO/O-1546/2010 zo dňa  9.3.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 111/11-2010 – 227/86-2010, 270/94-2010 – 279/103-2010, 282/105-2010, 283/106-2010 
a 285/108-2010 – 383/114-2010) 
(Správa o prešetrení sťažností č. 111/11-2010 – 227/86-2010, 270/94-2010 – 279/103-2010, 282/105-
2010, 283/106-2010 a 285/108-2010 – 383/114-2010 smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej 
televízie) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: O 5 minút 12/10. 1. 2010 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska,  vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 14-06/17.0215: 
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. 92-PLO/O-1546/2010 vedené 
proti vysielateľovi Rozhlas a televízia 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 za 
Dinka  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 14-06/235: 
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: 8. 4. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-06/236:                 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 4. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 413-PLO/O-5924/2013 zo dňa 17. 12. 2013 
Doplnenie: Správa č. 4659/66/TV-2013  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g), § 16 ods. 3 písm. l) v znení zákona č. 342/2012 Z. z., 
§ 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/program/deň/programová služba: my...v Európe/Zdravo/3. 10. 2013 od 17:00 
– 19.00 hod./TV POPRAD 
ÚK: TV POPRAD, s.r.o.       číslo licencie: TD/48 
 
Uznesenie č. 14-06/18.0216: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 413-PLO/O-
5924/2013 TV Poprad, s.r.o.  

 
I. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 
 
že pri vysielaní programu my... v Európe, odvysielaného na televíznej programovej službe TV 
POPRAD dňa 3. 10. 2013 o cca 17:49 hod a cca 18:49 hod, neoznačil na obrazovke svoju programovú 
službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom), 
 
Hlasovanie: 

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

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

II. 
 

p o r u š i l  

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

že na televíznej programovej službe TV POPRAD odvysielal dňa 3. 10. 2013 o cca 17:27 hod a 18:27 
hod sponzorovaný program Zdravo, pričom došlo k porušeniu povinnosti zreteľne označiť tento 
program názvom sponzora, ak ide o právnickú osobu, obchodným menom alebo menom 
a priezviskom sponzora, ak ide o fyzickú osobu, príp. logom sponzora alebo odkazom na výrobok 
alebo službu sponzora na začiatku a na konci tohto programu, 
 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-06/237: 
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: 25. 4. 2014                             Z: PLO 
 
Uznesenie č. 14-06/18.0217: 
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. 413-PLO/O-
5924/2013 vedené voči spoločnosti TV Poprad, s.r.o. v časti možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) 
zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov 
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zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-06/238: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 8. 4. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 376-PLO/O-5265/2013 zo dňa 5. 11. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4459/331-2013) 
(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: Sanitka 2 /17. 9. 2013/Jednotka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona         číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 14-06/19.0218: 
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.  
376-PLO/O-5265/2013 Rozhlas a televízia Slovenska  
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že dňa 17. 9. 2013 o cca 21:30 hod odvysielal v rámci programovej služby Jednotka program     
Sanitka 2, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval 
vyjadrovanie, ktoré naplnilo hodnotiace kritérium „vulgárne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na jeho 
kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu jeho spracovania alebo zobrazenia a 
vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno 
považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov“ podmieňujúce jeho klasifikáciu 
ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako 
nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém 
označovania, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. 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 2 000,- €, slovom 
dvetisíc eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***14, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-06/239: 
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: 25. 4. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-06/240: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 4. 4. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 20/  
SK č.: 364-PLO/O-4983/2013 zo dňa 22. 10. 2013    
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 3846/284-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Slnko, seno, slanina /4. 8. 2013 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
                                                                                                    
Uznesenie č. 14-06/20.0219: 
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.  
364-PLO/O-4983/2013 MAC TV s.r.o.  
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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 4. 8. 2013 v čase o cca 17:01 hod odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Slnko, 
seno, slanina, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval 
vyjadrenia, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „obscénne vyjadrovanie a vulgárne vyjadrovanie, 
ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu spracovania alebo 
zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu 
možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov“ a „expresívne 
vyjadrovanie“, t.j. klasifikačné kritéria opodstatňujúce označenie programu ako nevhodného pre 
vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného 
pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania, 
   
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. 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 2 500,- €, slovom 
dvetisícpäťsto 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  neprítomný  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 14-06/241: 
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: 25. 4. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-06/242: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 4. 4. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 405-PLO/O-5789/2013 zo dňa  3.12.2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4656/346-2013) 
(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: 112 /4. 10. 2013/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/47    
 
Uznesenie č. 14-06/21.0220: 
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.  
405-PLO/O-5789/2013 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 4. 10. 2013 v čase o cca 14:30 hod odvysielal v rámci programovej služby DAJTO program 
112, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval 
vyjadrovanie, ktoré naplnilo hodnotiace kritérium „vulgárne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na jeho 
kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu jeho spracovania alebo zobrazenia a 
vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno 
považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov“ podmieňujúce jeho klasifikáciu 
ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako 
nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém 
označovania, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 

 23



podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. vo výške 3 000,- €, slovom 
tritisíc eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***14, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-06/243: 
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: 25. 4. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-06/244: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 4. 4. 2014                                      Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 391-PLO/O-5480/2013 zo dňa 19. 11. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4098/311-2013) 
(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: Grizzly Park /27. 8. 2013/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 14-06/22.0221: 
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.  
391-PLO/O-5480/2013 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 27. 8. 2013 v čase cca o 01:08 hod odvysielal v rámci programovej služby DAJTO program 
Grizzly Park, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, a ktorý obsahoval 
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scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie 
krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného 
a neprípustného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako 
nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém 
označovania, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. vo výške 3 000,- €, slovom 
tritisíc eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***14, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-06/245: 
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: 25. 4. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-06/246: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 4. 4. 2014                                      Z: PgO 
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K bodu 23/ 
SK č.: 406-PLO/O-5790/2013 zo dňa  3. 12. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4623/342-2013, 4678/348-2013) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/dni/programová služba : Akčná výhra /1. 10. 2013 a 6. 10. 
2013/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 14-06/23.0222: 
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. 
406-PLO/O-5790/2013 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 1. 10. 2013 o cca 06:50 hod odvysielaný komunikát s názvom Akčná výhra, ktorý naplnil 
definíciu telenákupu, v časti, v ktorej mali diváci presunutím dvoch zápaliek vytvoriť 
najväčšie číslo a  

-          dňa 6. 10. 2013 o cca 07:00 hod odvysielaný komunikát s názvom Akčná výhra, ktorý naplnil 
definíciu telenákupu,  

obsahovali nejednoznačné a neúplné inštruovanie o spôsobe riešenia zadanej úlohy, nakoľko ich 
zadanie nebolo odvysielané tak, aby bolo rozoznateľné, že v prípade prvého komunikátu sa v číslici 8 
a v prípade druhého komunikátu sa v číslici 4 nachádzali vedľa seba dve zápalky, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 8 000,- €, slovom osemtisíc 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. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  neprítomný  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
  
Úloha č. 14-06/247: 
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: 25. 4. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-06/248: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 4. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 411-PLO/O-5922/2013 zo dňa  17. 12. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4959/363-2013, 4967/367-2013, 4921/360-2013) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 
Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/dni/programová služba : Teória veľkého tresku a Dva a pol chlapa 
/24. 10. 2013 a 26. 10. 2013/TV MARKÍZA/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.          číslo licencie: T/41,TD/17, TD/47   
 
Uznesenie č. 14-06/24.0223: 
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. 411-
PLO/O-5922/2013 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.  
 

tým, 
 
že dňa 24.10.2013 o cca 18:30 hod. a dňa 26.10.2013 o cca 8:08 hod. na programovej službe TV 
MARKÍZA a dňa 22.10.2013 o cca 19:36 hod. na programovej službe DAJTO odvysielal komunikát 
propagujúci vlastné programy vysielateľa MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Teória veľkého tresku 
a Dva a pol chlapa, ktorý naplnil definíciu vlastnej propagácie podľa § 37a ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z. z. a zároveň reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. a pri ktorom nezabezpečil, aby 
bola reklama slušná,  
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 319,-€, slovom tritisíc tristodevätnásť 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  neprítomný  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-06/249: 
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: 25. 4. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-06/250: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 4. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 389-PLO/O-5478/2013 zo dňa 19. 11. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 4583/341-2013) 
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1,   § 35 ods. 3, § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení 
zákona č. 342/2012 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/ programová služba: 30. 9. 2013 od 16:50:00 hod. do 19:10:00 hod. /JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15   
 
Uznesenie č. 14-06/25.0224: 
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.“) 
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postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 
389-PLO/O-5478/2013 MAC TV s.r.o. 
 

I. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

že na televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 30. 9. 2013 v čase o cca 16:59:41 hod po 
programe Páli Vám to? komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Slovak Telekom, a.s., 
ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby bol na 
začiatku rozoznateľný a zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol 
zameniteľný s inými zložkami programovej služby; 
 
Hlasovanie: 

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

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

II. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

že program Noviny o 17:00 odvysielaný na programovej službe JOJ dňa 30. 9. 2013 o cca 17:00 hod 
v trvaní cca 53 minút a 10 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením reklamy dvakrát; 
 

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

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

p o r u š i l  

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

tým, 

že na televíznej programovej službe JOJ dňa 30. 9. 2013 v čase od 18:00:00 hod do 18:59:59 hod 
odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 18:09:44 hod do cca 18:15:28 hod v trvaní 5 minút a 44 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 18:27:30 hod do cca 18:33:44 hod v trvaní 6 minút a 14 sekúnd, 
– komunikát označujúci za sponzora programu Nakupuje vám to spoločnosť Coop Jednota 

Slovensko, spotrebné družstvo, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z., v čase od cca 18:34:55 hod do cca 18:35:05 hod v trvaní 10 sekúnd 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 8 sekúnd, teda o 8 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. 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 6 000,- €, slovom šesťtisíc 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  neprítomný  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 14-06/251: 
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. 4. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-06/252: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 4. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 242/SKL/2014 zo dňa 26. 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 27/ 
SK č.: 243/SKL/2014 zo dňa 6. 3. 2014 
žiadosť o odňatie  licencie na televízne vysielanie   
ÚK: MH-INSTINCT, s.r.o.        číslo licencie: T/194 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 

K bodu 28/ 
SK č.: 70/SKL/342/2014 zo dňa 28. 1. 2014 
oznámenie o zmene licencií na televízne  vysielanie   
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 207/SKL/2014 zo dňa 24. 2. 2014 
žiadosť o registráciu retransmisie 
ÚK: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Púchov 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 184/SKL/2014 zo dňa 19. 2. 2014 
žiadosť o registráciu retransmisie 
ÚK: JURKOVIČ – ELEKTRO s.r.o., Nová Dubnica 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 185/SKL/2014 zo dňa 19. 2. 2014 
žiadosť o zrušenie  registrácie retransmisie 
ÚK: Ing. Michal Jurkovič      číslo registrácie: TKR/42 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 119/SKL/2014 zo dňa 4. 2. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote   číslo registrácie: TKR/100 
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V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
   
K bodu 33/ 
SK č.: 228/SKL/2014 zo dňa 3. 3. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: B&H Media Group s.r.o.       číslo registrácie: TKR/326 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
   
K bodu 34/ 
SK č.: 233/SKL/2014 zo dňa 5. 3. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Norttel s.r.o.         číslo registrácie: TKR/319 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 415-PLO/D-5945/2013  zo dňa 20. 12. 2013 
žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu vysielateľa s licenciu 
na televízne vysielanie  
ÚK: PO-MA,  spol. s r.o.           číslo licencie: T/169 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 43/SKL/204/2014  zo dňa 21. 1. 2014 
žiadosť o predĺženie licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o.           číslo licencie: R/100 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 37/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby Mestská televízia Partizánske 
(www.respublica.sk/vysielanieregiónov/Partizánske(MTP)/Archív) 
Poskytovateľ: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s. r. o.  
Stanovisko č. 161/AMS/2014 
 
Uznesenie č. 14-06/37.0236: 
Rada prijíma oznámenie VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o. zo dňa 23. 1. 2014 o službe 
prevádzkovanej na internetovej stránke www.respublica.sk v podsekcii Archív, ktorá bola umiestnená 
v sekcii Vysielanie regióny časti Partizánske (MTP)  v zmysle § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., 
nakoľko uvedené oznámenie spĺňa všetky náležitosti a predmetná služba vzhľadom na svoju povahu 
a podmienky, za ktorých je poskytovaná spĺňa definíciu audiovizuálnej mediálnej služby na 
požiadanie v zmysle § 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 
Dinka  neprítomný  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 
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Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-06/264: 
V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví 
v správnom konaní rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu správneho 
poplatku.  
T: 25. 4. 2014                    Z: PLO 
  
38/ Rôzne 
 
1/ Postup vytvorenia zoznamu významných podujatí (§ 31 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Predkladá: PLO 
 
Uznesenie č. 14-06/38.0237: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 2 písm. l) 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.“) schvaľuje 
materiál k procesu zostavovania zoznamu významných podujatí podľa článku 14 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.   
2/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 28. 2. 2014 
Predkladá: ÚRK 
 
Uznesenie č. 14-06/38.0238: 
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 28. 2. 2014 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.   
 
 
3/ Smernica č. 1/2014 – Pracovný poriadok Rady pre vysielanie a retransmisiu  
Predkladá: ÚRK 
 
Uznesenie č. 14-06/39.0239: 
Rada schvaľuje predloženú smernicu.   
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za  

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.   
 
 
4/ Správa o stave vysielanie a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2013 
 
Uznesenie č. 14-06/39.0240: 
Rada schvaľuje predloženú Správu o stave vysielania a o činnosti RVR za rok 2013. 
 
 
5/ Zahraničná pracovná cesta, Brusel, Belgicko 
 
Uznesenie č. 14-06/39.0241: 
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu zamestnancovi Kancelárie Rady Mgr. Jurajovi Polákovi na 
39. zasadnutie Kontaktného výboru smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 13. 3. 2014 v Bruseli. 
 
 
6/ Zahraničná pracovná cesta, Budva, Čierna Hora 
 
Uznesenie č. 14-06/39.0242: 
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu predsedovi Rady Prof. Milošovu Mistríkovi, riaditeľovi 
Kancelárie Rady JUDr. Ľubošovi Kuklišovi a zamestnancovi Kancelárie Rady Mgr. Jurajovi Polákovi 
na 39. zasadnutie Európskej platformy regulačných orgánov (EPRA), ktoré sa uskutoční dňa 4. až 6.  
Júna 2014 v Budve, Čierna Hora. 
 
 
V Bratislave dňa 25. 3. 2014                                
                                      

 
 

       
 

           prof. Miloš Mistrík 
                predseda 
 Rady pre vysielanie a retransmisiu                                  
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Mgr. Karol Haťapka 
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	Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania. 

