
Zápisnica č. 11/2014 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 10. 6. 2014  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.  
Overovateľ: Ing. Peter Alakša 
 
 
Rokovanie Rady otvoril podpredseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 354/SO/2014      
(na vysielanie upútavky Ja, Don Giovani zo dňa 17. 3. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie:  TD/1, TD/2 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 269/SO/2014      
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 16. 3. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 286/SO/2014      
(na vysielanie programu Tlačová beseda a zostrihy z TB R. Fica a A. Kisku zo dňa 18. 3. 2014)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 278/SO/2014      
(na vysielanie programu Tlačová beseda R. Fica a A. Kisku zo dňa 20.3.2014 a Správy TA3 zo dňa  
20. 3. 2014)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 302/SO/2014       
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 30. 3. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: TD/47 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 288/SO/2014      
(na vysielanie programu iQvíz zo dňa 23. 3. 2014)  
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r. o.      číslo licencie: TD/10 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 266/SO/2014      
(na vysielanie programu Dávajte si pozor! zo dňa 16. 3. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/2 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 300/SO/2014     
(na vysielanie programu Tombstone – Mesto zločinu zo dňa 28. 3. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219, TD/16 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 265/SO/2014       
(na vysielanie programu Mechanik zabijak zo dňa 15. 3. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: T/41, TD/47 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 289/SO/2014      
(na vysielanie zo dňa 25. 2. 2014)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 277/SO/2014      
(na vysielanie programu Šport zo dňa 19. 3. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 276/SO/2014       
(na vysielanie programu Búrlivé víno zo dňa 18. 3. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: T/41, TD/47 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 311/SO/2014       
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 8. 3. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: T/41, TD/47 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 355/SO/2014       
(na vysielanie reklamného šotu Chytrý balík – Telekom zo dňa 19. 4. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: T/41, TD/47 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 299/SO/2014      
(na vysielanie programu Správy zo dňa 26. 3. 2014)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 285/SO/2014      
(na vysielanie programu Špióni v službách scientológie zo dňa 25. 3. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/2 
 
18/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 390/M/2014  
(monitorované dni: 13. 4. 2014) 
Vysielateľ: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS            číslo licencie: T/214  
 
19/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. štvrťrok 2014 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
         MAC TV s.r.o. 
         MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
20/ SK č.: 320/SKO/2014 zo dňa 8. 4. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 133/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
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Monitorovaný program/deň/programová služba: Večerníček/Hurvínkův rok /5. 2. 2014/Dvojka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona        číslo licencie: TD/2 
 
21/ SK č.: 293/SKO/2014  zo dňa 25. 3. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 4/SO/80/2014) 
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: súvislý záznam v čase od 02:00 hod. do 03:30 hod./ 
10. 1. 2014/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
22/ SK č.: 263/SKO/2014  zo dňa 11. 3. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 6077/443-2013) 
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 
Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: súvislý záznam v čase od 00:55 hod. do 03:30 hod./ 
26. 12. 2013/súvislý záznam v čase od 00:55 hod. do 03:30 hod./28. 12. 2013/RING TV 
ÚK: INTERACTIV.ME, s. r. o.         číslo licencie: T/190, TD/33 
 
23/ 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 – všetky TV 
MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
24/ SK č.: 109/SKO/2014  zo dňa 28. 1. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 5455/388-2013) 
(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: Princezná Lissi/24. 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 
 
26/ SK č.: 262/SKO/2014 zo dňa 11. 3. 2014 

SK č.: 158/SKO/2014 zo dňa 11. 2. 2014  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 5689/402-2013 a 6077/443-2013) 
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 4 písm. a), § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona 
č. 342/2012 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň /programová služba: Sexy výhra/26. - 29. 11. 2013  
a 25., 26. a 28. 12. 2013/RING TV 
ÚK: INTERACTIV.ME, s. r. o.         číslo licencie: T/190, TD/33 
ÚP: 10:00 hod 
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27/ SK č.: 151/SKO/2014  zo dňa 11. 2. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 5576/395-2013) 
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Teleráno/29. 11. 2013/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
28/ SK č.: 247/SKL/2014 zo dňa 11. 3. 2014 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: MUDRY, s.r.o., Spišská Nová Ves 
 
29/ SK č.: 246/SKL/2014 zo dňa 12. 3. 2014 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: BodvaTel, s.r.o., Moldava nad Bodvou 
 
30/ SK č.: 381/SKL/2014 zo dňa 9. 5. 2014 
Žiadosť o predĺženie licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: BP Media, s r.o.        číslo licencie: R/102 
 
31/ SK č.: 372/SKL/2014 zo dňa 30. 4. 2014 
Žiadosť o predĺženie licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.      číslo licencie: R/110 
 
32/ SK č.: 421/SKL/2014 zo dňa 19. 5. 2014 
oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie  
ÚK: Rádio Šport s.r.o.          číslo licencie: R/97 a RD/15 
 
33/ SK č.: 426/SKL/2014 zo dňa 20. 5. 2014 
oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
34/ SK č.:380/SKL/2014 zo dňa 9. 5. 2014 
oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie  
ÚK: Mestské televízne štúdio s.r.o., Rožňava       číslo licencie: T/132, TD/21 
 
35/ SK č.: 427/SKL/2014 zo dňa 20. 5. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Slovanet, a.s.         číslo registrácie: TKR/272 
 
36/ SK č.: 72/SKL/379/2014 zo dňa 29. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: PROGRES-T, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/324 
 
37/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.antechchannel.sk 
Poskytovateľ: AnTechNet, s. r. o.  
Stanovisko č. 389/AMS/2014 
             
38/ Rôzne 

 
 

************************* 
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K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 443 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 14-11/1.0400:  
Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 354/SO/2014      
(na vysielanie upútavky Ja, Don Giovani zo dňa 17. 3. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie:  TD/1, TD/2 
   
Uznesenie č. 14-11/2.0401: 
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. 354/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka a Dvojka 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  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/403: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 6. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 269/SO/2014      
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 16. 3. 2014)  
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Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-11/3.0402: 
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. 269/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. zo dňa 19. 3. 2014 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/404: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 20. 6. 2014                             Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 286/SO/2014      
(na vysielanie programu Tlačová beseda a zostrihy z TB R. Fica a A. Kisku zo dňa 18. 3. 2014)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 14-11/4.0403: 
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. 286/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N 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  proti 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/405: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 6. 2014                                Z: PgO 
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K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 278/SO/2014      
(na vysielanie programu Tlačová beseda R. Fica a A. Kisku zo dňa 20.3.2014 a Správy TA3 zo dňa  
20. 3. 2014)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 14-11/5.0404: 
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. 278/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/406: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 6. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 302/SO/2014       
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 30. 3. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 14-11/6.0405: 
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. 302/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za 
Škultéty  za 
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Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

Úloha č. 14-10/407: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. Sťažnosť zároveň postúpi 
Polícii SR a SOI. 
T: 20. 6. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 288/SO/2014      
(na vysielanie programu iQvíz zo dňa 23. 3. 2014)  
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r. o.      číslo licencie: TD/10 
      
Uznesenie č. 14-11/7.0406: 
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. 288/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV8 vysielateľa PHONOTEX, spol. s r.o. a uznala ju 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/408: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. Sťažnosť zároveň postúpi 
Polícii SR a SOI. 
T: 20. 6. 2014                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-11/7.0407: 
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 PHONOTEX, spol. 
s r.o. v súvislosti s tým, že odvysielaním komunikátu iQvíz dňa 23. 3. 2014 o cca 13:00 hod na 
programovej službe TV8, ktorý mohol naplniť definíciu telenákupu podľa § 32 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z., v časti, v ktorej bolo odvysielané v poradí druhé zadanie, mohlo dôjsť k porušeniu 
povinnosti podľa § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., zabezpečiť, aby bol vysielaný 
telenákup čestný. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/408: 
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: 24. 6. 2014                               Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 266/SO/2014      
(na vysielanie programu Dávajte si pozor! zo dňa 16. 3. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 14-11/8.0408: 
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. 266/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka 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  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/409: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 6. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 300/SO/2014     
(na vysielanie programu Tombstone – Mesto zločinu zo dňa 28. 3. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 14-11/9.0409: 
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  
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I. § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 28. 3. 2014 v čase o cca 20:30 hod 
odvysielal na televíznej programovej službe JOJ PLUS program Tombstone – Mesto zločinu, ktorý 
označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania. 

II. § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s tým že dňa 28. 3. 2014 o cca 21:48 
hod. na programovej službe JOJ PLUS odvysielal upútavku na program Chaos, v ktorej mohlo 
dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti, aby bola reklama slušná. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/410: 
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: 24. 6. 2014                               Z: PLO 
 
Úloha č. 14-10/410: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 20. 6. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 265/SO/2014       
(na vysielanie programu Mechanik zabijak zo dňa 15. 3. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-11/10.0410: 
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. 265/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA - SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 14-10/411: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 6. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 289/SO/2014      
(na vysielanie zo dňa 25. 2. 2014)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 14-11/11.0411: 
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. 289/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/412: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 6. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 277/SO/2014      
(na vysielanie programu Šport zo dňa 19. 3. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-11/12.0412:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 19. 3. 2014 
o cca 19:52 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ v programe Šport príspevok s názvom 
Najrýchlejšie K. O. na svete!, pred ktorý nezaradil slovné upozornenie „Nasledujúce zábery nie sú 
vhodné pre maloletých divákov“, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému 
označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/413: 
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: 24. 6. 2014                               Z: PLO 
 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 20. 6. 2014                           Z: PgO 
    
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 276/SO/2014       
(na vysielanie programu Búrlivé víno zo dňa 18. 3. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: T/41, TD/47 
 
Uznesenie č. 14-11/13.0413: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len ..Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3a § 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. § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým. že na televíznej programovej službe TV 

MARKÍZA dňa 18.3.2014 v čase o cca 20:29 hod. a 21:40 hod. odvysielal pred a po programe 
Búrlivé víno komunikáty označujúce za sponzora programu spoločnosť HME Ltd. Slovensko, o.z., 
ktoré mohli naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez ich 
rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli 
zameniteľné s inými zložkami programovej služby; 

II. § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV 
MARKÍZA dňa 18.3.2014 v čase o cca 20:29 hod. a 21:40 hod. odvysielal sponzorovaný program 
Búrlivé víno, v ktorom mohlo dôjsť k priamej podpore predaja tovaru sponzora programu - Honda 
Civic Tourer. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/414: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 20. 6. 2014                                Z: PgO 
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K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 311/SO/2014       
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 8. 3. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: T/41, TD/47 
 
Uznesenie č. 14-11/14.0414: 
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. 311/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
                  
Úloha č. 14-10/416: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 6. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 355/SO/2014       
(na vysielanie reklamného šotu Chytrý balík – Telekom zo dňa 19. 4. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: T/41, TD/47 
   
Uznesenie č. 14-11/15.0415: 
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. 355/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA - SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 
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Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

Úloha č. 14-10/417: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 6. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 299/SO/2014      
(na vysielanie programu Správy zo dňa 26. 3. 2014)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 14-11/16.0416: 
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. 299/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

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

Úloha č. 14-10/419: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 6. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 285/SO/2014      
(na vysielanie programu Špióni v službách scientológie zo dňa 25. 3. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 14-11/17.0417: 
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. 285/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka 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 
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Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

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

Úloha č. 14-10/420: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 6. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 390/M/2014  
(monitorované dni: 13. 4. 2014) 
Vysielateľ: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS            číslo licencie: T/214  
 
Uznesenie č. 14-11/18.0418: 
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. 390/M/2014 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 13. 4. 2014 vysielateľa Ing. Ján Gnojčák – ELEKTROSERVIS s licenciou č. T/214 nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/421: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 20. 6. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. štvrťrok 2014 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
         MAC TV s.r.o. 
         MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 14-11/19.0419: 
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. 
štvrťrok 2014. 
 
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: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 14-11/19.0420: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a 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.“) 
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že: 
I. v štatistike za 1. štvrťrok 2014 za mesiace január, február, marec 2014 neuviedol podiel nových 

diel odvysielaných v rámci programovej služby TV MARKÍZA, 
II. v štatistike za 1. štvrťrok 2014 za mesiace január, február, marec 2014 neuviedol podiel nových 

diel odvysielaných v rámci programovej služby TV DOMA, 
III.  v štatistike za 1. štvrťrok 2014 za mesiace január, február, marec 2014 neuviedol podiel nových 

diel odvysielaných v rámci programovej služby DAJTO. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/422: 
Kancelária  Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre 
rozhodnutie vo veci. 
T: 24. 6. 2014                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 14-11/19.0421: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a 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.“) 
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči MAC TV s.r.o. vo veci 
možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že:  
I. v štatistike za 1. štvrťrok 2014 za mesiace január, február, marec 2014 neuviedol podiel nových 

diel odvysielaných v rámci programovej služby JOJ, 
II. v štatistike za 1. štvrťrok 2014 za mesiace január, február, marec 2014 neuviedol podiel nových 

diel odvysielaných v rámci programovej služby JOJ PLUS, 
III. v štatistike za 1. štvrťrok 2014 za mesiace január, február, marec 2014 neuviedol podiel nových 

diel odvysielaných v rámci programovej služby WAU. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/422: 
Kancelária  Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre 
rozhodnutie vo veci. 
T: 24. 6. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 20/  
SK č.: 320/SKO/2014 zo dňa 8. 4. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 133/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Večerníček/Hurvínkův rok /5. 2. 2014/Dvojka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona        číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 14-11/20.0422: 
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. 320/SKO/2014 
Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 5 ods. 2 
zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

 
tým, 

 
že na televíznej programovej službe Dvojka dňa 5. 2. 2014 v čase o cca 18:43 hod odvysielal program 
Večerníček, v rámci ktorého bol odvysielaný seriál Hurvínkův rok, ktorý bol odvysielaný s českým 
dabingom, čím porušil povinnosť odvysielať program určený maloletým do 12 rokov s dabingom 
v štátnom jazyku, 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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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. k) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 165,- €, slovom stošesťdesiatpäť eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS01814, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/423: 
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. 7. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-10/423: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 6. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 293/SKO/2014  zo dňa 25. 3. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 4/SO/80/2014) 
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: súvislý záznam v čase od 02:00 hod. do 03:30 hod./ 
10. 1. 2014/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 14-11/21.0423: 
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. 
293/SKO/2014 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
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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 do 15 dní od doručenia žiadosti Rady o poskytnutie 
tohto záznamu vysielania, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 165,- €, slovom stošesťdesiatpäť eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***14,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-4-0, 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: 10. 7. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 263/SKO/2014  zo dňa 11. 3. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 6077/443-2013) 
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 
Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: súvislý záznam v čase od 00:55 hod. do 03:30 hod./ 
26. 12. 2013/súvislý záznam v čase od 00:55 hod. do 03:30 hod./28. 12. 2013/RING TV 
ÚK: INTERACTIV.ME, s. r. o.         číslo licencie: T/190, TD/33 
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Uznesenie č. 14-11/22.0424: 
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. 263/SKO/2014 
vedené voči spoločnosti INTERACTIV.ME, s. r. o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 
zastavuje, 

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
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: 24. 6. 2014                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 14-11/22.0425: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi INTERACTIV.ME, 
s. r. o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby RING TV zo dňa 
26. 12. 2013 v čase od 00:55 hod do 03:30 hod a zo dňa 28. 12. 2013 v čase od 00:55 hod do 03:30 
hod. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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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. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 24. 6. 2014 Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
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 – všetky TV 
MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-11/23.0426: 
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. 
110/SKO/2014 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 
že na programovej službe TV MARKÍZA dňa 
a) 29. 10. 2013 o cca 19:00 hod odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevok v titulku 
označený názvom Tajné vykázanie z krajiny, v ktorom neposkytol priestor na vyjadrenie a ani 
nesprostredkoval argumenty dotknutej strany príspevku – sudkyne Okresného súdu v Komárne, ku 
konkrétnym skutočnostiam, ktoré v príspevku odzneli, najmä k obvineniam o expresne rýchlom 
konaní v danej kauze, ako aj k obvineniam, že predmetným výkonom došlo de facto k únosu dieťaťa 
do zahraničia, čím nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť, 
b) 30. 10. 2013 o cca 19:00 hod odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevok v titulku 
označený názvom Vyvedené dieťa do Talianska, v ktorom neposkytol priestor na vyjadrenie a ani 
nesprostredkoval argumenty dotknutej strany príspevku – sudkyne Okresného súdu v Komárne, ku 
konkrétnym skutočnostiam, ktoré v príspevku odzneli, najmä k obvineniam o vydaní dieťaťa do 
zahraničia bez právoplatného rozsudku,   ako aj k obvineniam z únosu dieťaťa do zahraničia a 
porušenia medzinárodných zákonov, čím nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť, 
c) 31. 10. 2013 o cca 19:00 hod odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevok v titulku 
označený názvom Čo bude so sudkyňou, v ktorom neposkytol priestor na vyjadrenie a ani 
nesprostredkoval argumenty dotknutej strany príspevku – sudkyne Okresného súdu v Komárne, ku 
konkrétnym skutočnostiam, ktoré v príspevku odzneli, najmä k obvineniam o porušení zákona 
pri vydaní dieťaťa do zahraničia ako aj k obvineniam z nevykonania nevyhnutých úkonov akými sú 
výzva na vrátenie dieťaťa, pokuta, či nariadenie odobratia rodičovských dávok a nedostatočné zistenie 
pomerov v domovskej krajine dieťaťa, čím nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť, 
d) 3. 11. 2013 o cca 19:00 hod odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevok v titulku 
označený názvom Do cudziny proti svojej vôli, v ktorom neposkytol priestor na vyjadrenie a ani 
nesprostredkoval argumenty dotknutej strany príspevku – sudkyne Okresného súdu v Komárne, ku 
konkrétnym skutočnostiam, ktoré v príspevku odzneli, najmä k obvineniam o expresne rýchlom 
konaní v danej kauze ako aj k tvrdeniam, že sa chystá zmena podmienok pre vydávanie detí do 
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cudziny, ktorá umožní súdom „posielať deti cez hranice ako na páse“ a to z dôvodu chránenia 
dotknutej sudkyne, čím nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť,  
 
Hlasovanie: 

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

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

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

     
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 14-11/23.0426-1: 
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. 
110/SKO/2014 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

tým, 
 
že na programovej službe TV MARKÍZA dňa 
a) 29. 10. 2013 o cca 19:00 hod odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevok v titulku 
označený názvom Tajné vykázanie z krajiny, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania zasiahol 
do práva na česť sudkyne Okresného súdu v Komárne A. Konkolovskej, 
b) 30. 10. 2013 o cca 19:00 hod odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevok v titulku 
označený názvom Vyvedené dieťa do Talianska, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania 
zasiahol do práva na česť sudkyne Okresného súdu v Komárne A. Konkolovskej, 
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c) 31. 10. 2013 o cca 19:00 hod odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevok v titulku 
označený názvom Čo bude so sudkyňou, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania zasiahol do 
práva na česť sudkyne Okresného súdu v Komárne A. Konkolovskej, 
d) 3. 11. 2013 o cca 19:00 hod odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevok v titulku 
označený názvom Do cudziny proti svojej vôli, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania 
zasiahol do práva na česť sudkyne Okresného súdu v Komárne A. Konkolovskej, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. vo výške 5 000,- €, slovom 
päťtisíc eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
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  za  
Haťapka za 
Holan   za  
Kmec              za   
Škultéty  neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, 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: 10. 7. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-10/428: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 6. 2014                    Z: PgO 
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K bodu 24/ 
SK č.: 109/SKO/2014  zo dňa 28. 1. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 5455/388-2013) 
(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: Princezná Lissi/24. 11. 2013/ TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-11/24.0428: 
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.  
109/SKO/2014 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 24. 11. 2013 v čase cca o 08:40 hod odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
program Princezná Lissi, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov, a ktorý 
obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá, 
ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich 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 7 rokov nesprávne uplatnil 
Jednotný systém označovania, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. vo výške 3 500,- €, slovom 
tritisícpäťsto eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***14, KS6548. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/430: 
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: 10. 7. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-10/430: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 20. 6. 2014                                      Z: PgO 
 
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 
 
Uznesenie č. 14-11/25.0429: 
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. 
225/SKO/2014 MAC TV s.r.o. 
 

I. 
 

p o r u š i l  

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

tým, že 

1. na televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 3. 12. 2013 v čase o cca 21:24:45 hod pred 
pokračovaním programu Panelák po jeho prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou a o cca 
21:48:47 hod po programe Panelák komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť 
Berlin – Chemie Menarini, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z., bez toho, aby bol v čase o cca 21:24:45 hod na konci a v čase o cca 21:48:47 hod na začiatku 
zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami 
programovej služby, 

2. na televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 3. 12. 2013 v čase o cca 21:49:02 hod a dňa 
4. 12. 2013 v čase o cca 00:31:15 hod pred a po programe Hviezdna pechota komunikát 
označujúci za sponzora programu spoločnosť Panta Rhei, s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy 
podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby bol v čase o cca 21:49:02 na konci 
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a v čase o cca 00:31:15 hod na začiatku zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, 
aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby; 

 
Hlasovanie: 

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

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

II. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

že časový úsek od cca 23:49:12 hod do 00:19:11 hod programu Hviezdna pechota odvysielaného na 
televíznej programovej službe JOJ dňa 3. 12. 2013 o cca 21:49 hod, ktorý zodpovedá piatemu 30-
minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením reklamy, a to 
o cca 23:51:54 hod a o cca 00:15:28 hod; 
 
Hlasovanie: 

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

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

III. 

p o r u š i l  

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

tým, 

že na televíznej programovej službe JOJ 
1. dňa 3. 12. 2013 v čase od 21:00:00 hod do 21:59:59 hod odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 21:15:23 hod do cca 21:22:01 hod v trvaní 6 minút a 38 sekúnd, 
– komunikát označujúci za sponzora programu Panelák spoločnosť Berlin – Chemie Menarini, 

ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 
21:24:45 hod do cca 21:24:55 hod v trvaní 10 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 21:39:25 hod do cca 21:44:44 hod v trvaní 5 minút a 19 sekúnd, 
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– komunikát označujúci za sponzora programu Panelák spoločnosť Berlin – Chemie Menarini, 
ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 
21:48:47 hod do cca 21:48:57 hod v trvaní 10 sekúnd, 

– komunikát označujúci za sponzora programu Hviezdna pechota spoločnosť Panta Rhei, s.r.o., 
ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 
21:49:02 hod do cca 21:49:12 hod v trvaní 10 sekúnd 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 27 sekúnd, teda o 27 sekúnd dlhšom ako 12 minút; 
2. dňa 4. 12. 2013 v čase od 00:00:00 hod do 00:59:59 hod odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 00:15:58 hod do cca 00:23:52 hod v trvaní 7 minút a 54 sekúnd, 
– komunikát označujúci za sponzora programu Hviezdna pechota spoločnosť Panta Rhei, s.r.o., 

ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 
00:31:15 hod do cca 00:31:25 hod v trvaní 10 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 00:54:03 hod do cca 00:58:07 hod v trvaní 4 minúty a 4 sekundy, 
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  za  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  neprítomný 

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu – pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 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  za  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/431: 
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. 7. 2014                  Z: PLO 
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Úloha č. 14-10/431: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 6. 2014                  Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 262/SKO/2014 zo dňa 11. 3. 2014 
SK č.: 158/SKO/2014 zo dňa 11. 2. 2014  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 5689/402-2013 a 6077/443-2013) 
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 4 písm. a), § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona 
č. 342/2012 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň /programová služba: Sexy výhra/26. - 29. 11. 2013  
a 25., 26. a 28. 12. 2013/RING TV 
ÚK: INTERACTIV.ME, s. r. o.         číslo licencie: T/190, TD/33 
ÚP: 10:00 hod 
 
Bod sa odročuje. 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 151/SKO/2014  zo dňa 11. 2. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 5576/395-2013) 
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Teleráno/29. 11. 2013/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-11/27.0431: 
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. 
151/SKO/2014 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) 
zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
tým, 

 
že v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA dňa 29. 11. 2013 o cca 05:59 hod. pri 
odvysielaní program Teleráno, v ktorom došlo k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona 
č. 308/2000 Z. z., porušil povinnosť zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania 
produktov označením na konci programu,  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  neprítomný 
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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. f) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 500,-€, slovom tisícpäťsto eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921 , 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS ***14, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/432: 
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: 10. 7. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 247/SKL/2014 zo dňa 11. 3. 2014 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: MUDRY, s.r.o., Spišská Nová Ves 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 246/SKL/2014 zo dňa 12. 3. 2014 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: BodvaTel, s.r.o., Moldava nad Bodvou 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 381/SKL/2014 zo dňa 9. 5. 2014 
Žiadosť o predĺženie licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: BP Media, s r.o.        číslo licencie: R/102 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 372/SKL/2014 zo dňa 30. 4. 2014 
Žiadosť o predĺženie licencie na rozhlasové vysielanie  
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ÚK: Best FM Media spol. s r.o.      číslo licencie: R/101 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 421/SKL/2014 zo dňa 19. 5. 2014 
oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie  
ÚK: Rádio Šport s.r.o.          číslo licencie: R/97 a RD/15 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 426/SKL/2014 zo dňa 20. 5. 2014 
oznámenie o zmene licencie 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 34/ 
SK č.:380/SKL/2014 zo dňa 9. 5. 2014 
oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie  
ÚK: Mestské televízne štúdio s.r.o., Rožňava       číslo licencie: T/132, TD/21 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 427/SKL/2014 zo dňa 20. 5. 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.: 72/SKL/379/2014 zo dňa 29. 1. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: PROGRES-T, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/324 
 
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 www.antechchannel.sk 
Poskytovateľ: AnTechNet, s. r. o.  
Stanovisko č. 389/AMS/2014 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
38/ Rôzne 
 
1/ Rada berie na vedomie materiál „Možnosti postupu pri posudzovaní audiotexových hier“. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
2/ Zamietnutie žiadosti o informáciu 
 

Uznesenie č. 14-11/38.0442: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako správny orgán príslušný podľa § 2 ods. 1 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode 
informácií“) podľa § 18 ods. 2 a §11 ods. 1 písm. a) zákona o slobode informácií rozhodla, že 
nevyhovuje žiadosti ***, bytom *** (ďalej len „žiadateľ“) v časti, v ktorej požaduje sprístupnenie 
súhlasov pôvodných vysielateľov programových služieb ČT 1, ČT 2, ČT 24 a Nova Sport s ich 
retransmisiou prevádzkovateľom retransmisie Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
Slovenská republika, IČO 35 763 469, nakoľko so sprístupnením tejto informácie prevádzkovateľ 
retransmisie nesúhlasil. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-10/444: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho žiadateľovi. 
T: 16. 6. 2014                    Z: PLO 
 
3/ Zahraničná služobná cesta – Budapešť 
 
Uznesenie č. 14-11/39.0443: 
Rada schvaľuje jednodňovp zahraničnú služobnú cestu predsedu Rady Miloša Mistríka, člena Rady 
Pavla Dinku, riaditeľa Kancelárie Rady Ľuboša Kukliša a pracovníkov Kancelárie Rady Margity 
Gafíkovej, Danuše Florianovej, Andrey Remencovej, Laury Ridegovej a Jany Vanišovej za účelom 
prezentácie činnosti Bűvösvölgy/Magic Valley – Media Literacy Education Centre, Budapešť, 
v termíne jún až september 2014.  
 
 
V Bratislave dňa 10. 6. 2014                                
                                          

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