
Zápisnica č. 13/2014 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 7. 7. 2014  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.  
Overovateľ: Pavol Dinka 
 
 
Rokovanie Rady otvoril podpredseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Sťažnosť č. 464/SL/2014 zo dňa 21. 5. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: Best FM Media  spol. s r.o.    číslo licencie: R/101 
 
3/ Sťažnosť č. 387/SO/2014     
(na vysielanie programu Srdečný pozdrav ze zeměkoule zo dňa 11. 5. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.              číslo licencie: T/219; TD/16  
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 384/SO/2014      
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 24. 4. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona       číslo licencie: TD/1 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 418/SO/2014      
(na vysielanie programu Tesne vedľa zo dňa 17. 5. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 386/SO/2014 a 406/SO/2014      
(na vysielanie reklamy Old Spice z dní 8. 5. a 13. 5. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 425/SO/2014      
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 20. 1. 2014)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: TD/14  
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 435/SO/2014     
(na vysielanie upútavky na program Nové bývanie zo dňa 24. 5. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.              číslo licencie: T/39; TD/15  
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 329/SO/2014      
(na vysielanie programu X Factor zo dňa 13. 4. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39; TD/15  
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 424/SO/2014     
(na vysielanie programu X Factor zo dňa 18. 5. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.              číslo licencie: T/39; TD/15  
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 365/SO/2014      
(na vysielanie programu NCIS: Námorný vyšetrovací úrad zo dňa 25. 4. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 434/SO/2014     
(na vysielanie programu Eurovýhra zo dňa 24. 5. 2014)  
Vysielateľ: INTERACTIV.ME, s. r. o.           číslo licencie: T/190, TD/33  
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 438/SO/2014      
(na vysielanie programu Búrlivé víno zo dňa 27. 5. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 368/SO/2014     
(na vysielanie programu Profesionáli zo dňa 1. 5. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: T/219; TD/16  
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 388/SO/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 3. 5. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 419/SO/2014      
(na vysielanie programu V politke a Téma dňa z dní 3. 5. – 22. 5. 2014)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: TD/14  
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 431/SO/2014      
(na vysielanie programu Prvé Televízne noviny a Televízne noviny zo dňa 20. 3. 2014 a na komunikát 
služby www.tvnoviny.sk: V obci na východne Slovenska sa učiteľka "mucinkovala" s 9-ročnými 
deťmi)  
Vysielateľ/prevádzkovateľ AMS: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    
číslo licencie: T/41, TD/17 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 359/SO/2014      
(na vysielanie programu Sexy Výhra zo dňa 16. 4. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 366/SO/2014      
(na vysielanie programu Avatar zo dňa 26. 4. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.              číslo licencie: T/39; TD/15 
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20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 417/SO/2014      
(na vysielanie programu Tyran zo dňa 17. 5. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.       číslo licencie: TD/7 
 
21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 420/SO/2014      
(na vysielanie programu Tvárou v tvár zo dňa 18. 5. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.              číslo licencie: T/219; TD/16 
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 370/SO/2014      
(na vysielanie programu Toy Story 3 zo dňa 1. 5. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.              číslo licencie: T/39; TD/15 
 
23/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 469/M/2014 
(monitorované dni: 19. a 26.5.2014) 
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o. Bánovce n/Bebr.  číslo licencie: T/227 
 
24/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 473/M/2014  
(monitorované dni: 2. a 4. 6. 2014 ) 
Vysielateľ: OTS, s.r.o., Čadca      číslo licencie: T/101 
 
25/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 465/M/2014  
(monitorované dni: 16., 20. 5. 2014) 
Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.   číslo licencie: T/86 
 
26/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 485/M/2014 
(monitorované dni: 26. 5. a 2. 6. 2014) 
Vysielateľ: TV Karpaty, s.r.o. Piešťany     číslo licencie: TD/13 
 
27/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 508/M/2014     
(monitorované dni: 29. 5., 30.5. a 31. 5. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.              číslo licencie: T/219; TD/16  
 
28/ SK č.: 294/SKO/2014 zo dňa 25. 3. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č.120/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Štúdio špeciál/14. 1. 2014/TV LUX  
ÚK: TV LUX s.r.o.         číslo licencie: T/207, TD/94 
 
29/ SK č.: 318/SKO/2014 zo dňa 8. 4. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č.139/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Homosexualita v 
škole/2. 2. 2014/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
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30/ SK č.: 378/SKO/2014 zo dňa 29. 4. 2014 
Doplnenie: Správa č. 5225/68/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d), § 38 ods. 2 a § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.,  
§ 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.) 
Monitorované dni/programová služba : 15., 16., 17. a 18. 10. 2013/RTV KREA 
ÚK: KREATIV GA spol. s r.o.         číslo licencie: TD/29 
 
31/ SK č.: 261/SKO/2014 zo dňa 11. 3. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 6096/438-2013) 
(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: Ako sa vydať za milionára /30. 12. 2013/JOJ  
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
     
32/ SK č.: 264/SKO/2014 zo dňa 11. 3. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 6035/436-2013) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Fooormania/11. 12. 2013/FOOOR 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/104 
ÚP: 10:00 hod 
 
33/ SK č.: 321/SKO/2014 zo dňa 8. 4. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 130/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný komuniká/deň/programová služba: Dědictví aneb kurva se neříka/7. 2. 2014/ TV 
DOMA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/7 
   
34/ SK č.: 296/SKO/2014 zo dňa 25. 3. 2014  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 7/SO/104/2014, 131/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný komunikát/deň /programová služba: reklama na Olynth HA/5. 1. 2014/ reklama na neo-
angin/9. 2. 2014/JOJ 
ÚK: MAC TV, s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
35/ 

• SK č. : 295/SKO/2014 zo dňa 25. 3. 2014 
• SK č.:  319/SKO/2014 zo dňa 8. 4. 2014 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 15/SO/181/2014, 19/SO/186/2014, 139/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a), § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň /programová služba: reklama na Ibalgin 400 a IBALGIN 
FAST/16. 1., 17. 1., 19. 1. a 2. 2. 2014; reklama na Pinosol/17. 1., 19. 1. 2014; reklama na Panadol 
Extra a Panadol Novum, Coldrex Max Grip a Coldrex tablety/17. 1. 2014; Teleráno/17. 1. 2014/TV 
MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
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36/      
• SK č.: 431-PLO/O-85/2010 zo dňa 21. 12. 2010 
• SK č.: 432-PLO/O-86/2010 zo dňa 21. 12. 2010  

Doplnenie: Správa č. 91/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 a § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň /programová služba: Ordinácia v ružovej záhrade/ 
sponzorský odkaz Orange Slovensko/30. 9. 2010/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
37/ SK č.: 258/SKO/2014 zo dňa 11. 3. 2014  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 5944/430-2013 a 6034/432-2013) 
(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: Pád Bieleho domu/22. 12. 2013; 
sponzorské odkazy Panta Rhei, Alza.sk/16. 12. a 22. 12. 2013/JOJ 
ÚK: MAC TV, s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
38/ SK č.: 410/SKO/2014 zo dňa 13. 5. 2014  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 186/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované komunikáty/deň /programová služba: reklamné šoty/12. 2. a 17. 2. 2014/Rádio Beta 
ÚK: Rádio Bojnice s.r.o.       číslo licencie: R/92 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
39/ SK č.: 403/SKL/2014 zo dňa 14. 5. 2014 
žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS        
 
40/ SK č.: 493/SKL/2014 zo dňa 19. 6. 2014 
oznámenie o zmene licencie na celoplošné digitálne televízne vysielanie  
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17 
 
41/ SK č.: 494/SKL/2014 zo dňa 19. 6. 2014 
oznámenie o zmene licencie na celoplošné digitálne televízne vysielanie  
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/47 
 
42/ SK č.: 495/SKL/2014 zo dňa 19. 6. 2014 
oznámenie o zmene licencie na celoplošné digitálne televízne vysielanie  
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/7 
 
43/ SK č.: 518/SKL/2014 zo dňa 30. 6. 2014 
oznámenie o zmene licencie na lokálne digitálne televízne vysielanie  
ÚK: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.      číslo licencie: TD/112 
 
44/ SK č.: 491/SKL/2014 zo dňa 11. 6. 2014 
oznámenie o zmene licencie na celoplošné digitálne televízne vysielanie  
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.        číslo licencie: TD/127 
 
45/ SK č.: 505/SKL/2014 zo dňa 11. 6. 2014 
oznámenie o zmene licencie na celoplošné digitálne televízne vysielanie  
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.        číslo licencie: TD/128 
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46/ SK č.: 513/SKL/2014 zo dňa 27. 6. 2014 
žiadosť o odňatie licencie č. TD/26 
ÚK: SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.     číslo licencie: TD/26 
 
47/ SK č.: 456/SKL/2014 zo dňa 4. 6. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS    číslo registrácie: TKR/209 
 
48/ SK č.: 484/SKL/2014 zo dňa 9. 4. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Slovanet, a.s.        číslo registrácie: TKR/272 
 
49/ SK č.: 486/SKL/2014 zo dňa 9. 6. 2014 
žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie  
č. R/88 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.  
    Prvé finančné družstvo 
    Ing. Peter Korbačka       číslo licencie: R/88 
 
50/ Rôzne 
 
 
Ústne pojednávanie: 
10:00 hod: SK č.: 264/SKO/2014 zo dňa 11. 3. 2014 
 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 
 

************************* 
 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 523 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 14-13/1.0474:  
Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Sťažnosť č. 464/SL/2014 zo dňa 21. 5. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: Best FM Media  spol. s r.o.    číslo licencie: R/101 
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Uznesenie č. 14-13/2.0475: 
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. 464/SL/2014, smerujúcu 
voči spoločnosti Best FM Media spol. s r.o., Bratislava vysielateľa rozhlasovej programovej služby 
Rádio Best FM a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-13/524: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 7. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Sťažnosť č. 387/SO/2014     
(na vysielanie programu Srdečný pozdrav ze zeměkoule zo dňa 11. 5. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.              číslo licencie: T/219; TD/16  
 
Uznesenie č. 14-13/3.0476: 
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 11. 5. 2014 
v čase od cca 14:52 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS program 
Srdečný pozdrav ze zeměkoule, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov, čím 
mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 14-13/525: 
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: 21. 7. 2014                    Z: PLO 
                        
Úloha č. 14-13/526: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 17. 7. 2014          Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 384/SO/2014      
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 24. 4. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona       číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 14-13/4.0477: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona, vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 24. 4. 2014 v čase od cca 21:58 hod. odvysielal v rámci 
programovej služby Jednotka v programe Reportéri príspevok Nanútený správca, ktorým mohlo dôjsť 
k porušeniu povinnosti zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej 
programovej služby 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-13/527: 
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: 21. 7. 2014                    Z: PLO 
                        
Úloha č. 14-13/528: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 17. 7. 2014                     Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 418/SO/2014      
(na vysielanie programu Tesne vedľa zo dňa 17. 5. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
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Uznesenie č. 14-13/5.0478: 
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. 418/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 neprítomná 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-13/529: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 7. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 386/SO/2014 a 406/SO/2014      
(na vysielanie reklamy Old Spice z dní 8. 5. a 13. 5. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-13/6.0479: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 386/SO/2014 
a 406/SO/2014 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. z dní 8. 5. 2014 a 13. 5. 2014 a uznala sťažnosti podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 

 
Hlasovanie: 

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

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

Úloha č. 14-13/530: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 17. 7. 2014                             Z: PgO 
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K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 425/SO/2014      
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 20. 1. 2014)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: TD/14  
      
Uznesenie č. 14-13/7.0480: 
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. 425/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. 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 neprítomná 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-13/531: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 17. 7. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 435/SO/2014     
(na vysielanie upútavky na program Nové bývanie zo dňa 24. 5. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.              číslo licencie: T/39; TD/15  
 
Uznesenie č. 14-13/8.0481: 
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 § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej 
programovej službe JOJ dňa 24. 5. 2014 v čase od 13:00:00 hod do 13:59:59 hod mohlo dôjsť 
k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová neprítomná 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný 
Škultéty  za 
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Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-13/532: 
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: 21. 7. 2014  Z: PLO 
 
Úloha č. 14-13/533: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 17. 7. 2014  Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 329/SO/2014      
(na vysielanie programu X Factor zo dňa 13. 4. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39; TD/15  
 
Uznesenie č. 14-13/9.0482: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 329/SO/2014 smerujúce 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosti podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-13/534: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 17. 7. 2014                           Z: PgO 
  
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 424/SO/2014     
(na vysielanie programu X Factor zo dňa 18. 5. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.              číslo licencie: T/39; TD/15  
 
Uznesenie č. 14-13/10.0483: 
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. 424/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. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová neprítomná 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-13/535: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 7. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 365/SO/2014      
(na vysielanie programu NCIS: Námorný vyšetrovací úrad zo dňa 25. 4. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-13/11.0484: 
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. 365/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s.r.o. zo dňa 25. 4. 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 neprítomná 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-13/536: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 17. 7. 2014                             Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 434/SO/2014     
(na vysielanie programu Eurovýhra zo dňa 24. 5. 2014)  
Vysielateľ: INTERACTIV.ME, s. r. o.           číslo licencie: T/190, TD/33  
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Uznesenie č. 14-13/12.0485:  
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. v súvislosti s tým, že odvysielaním komunikátu Eurovýhra dňa 24. 5. 2014 o cca 05:00 hod na 
programovej službe RING TV, ktorý mohol naplniť definíciu telenákupu podľa § 32 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z., mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti podľa § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. 
z., zabezpečiť, aby vysielaný telenákup bol čestný. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-13/537: 
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: 21. 7. 2014                               Z: PLO 
 
Úloha č. 14-13/538: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 17. 7. 2014                     Z: PgO 
    
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 438/SO/2014      
(na vysielanie programu Búrlivé víno zo dňa 27. 5. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-13/13.0486: 
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. 438/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 neprítomná 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za  
Kmec              neprítomný   
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Škultéty  za 
Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-13/539: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 7. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 368/SO/2014     
(na vysielanie programu Profesionáli zo dňa 1. 5. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: T/219; TD/16  
 
Uznesenie č. 14-13/14.0487: 
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. 368/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS 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 neprítomná 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za  
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
                  
Úloha č. 14-13/540: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 7. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 388/SO/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 3. 5. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
   
Uznesenie č. 14-13/15.0488: 
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. 388/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 
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Alakša  za 
Danielová neprítomná 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

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

Úloha č. 14-13/541: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 7. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 419/SO/2014      
(na vysielanie programu V politke a Téma dňa z dní 3. 5. – 22. 5. 2014)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: TD/14  
 
Uznesenie č. 14-13/16.0489: 
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. 419/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. 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 neprítomná 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

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

Úloha č. 14-13/542: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 7. 2014                        Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-13/16.0490: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s. r. o. vo veci 
možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal Rade 
na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania programov Téma dňa odvysielaných na programovej 
službe TA3 v dňoch 20. 5. 2014, 21. 5. 2014 a 22. 5. 2014 v čase o cca 19:50 hod. 
 
Hlasovanie: 

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

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

Úloha č. 14-13/543: 
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: 21. 7. 2014              Z: PLO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 431/SO/2014      
(na vysielanie programu Prvé Televízne noviny a Televízne noviny zo dňa 20. 3. 2014 a na komunikát 
služby www.tvnoviny.sk: V obci na východne Slovenska sa učiteľka "mucinkovala" s 9-ročnými 
deťmi)  
Vysielateľ/prevádzkovateľ AMS: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    
číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-13/17.0491: 
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. § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že odvysielal na 
televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 20. 3. 2014  
• o cca 17:00 hod. v rámci programu Prvé Televízne noviny príspevok s názvom Masáže 

počas vyučovania,  
• o cca 19:00 hod. v rámci programu Televízne noviny príspevok s názvom Masáže 

počas vyučovania,  
v ktorých mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.    
II. § 19 ods. 1  písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že odvysielal na 

televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 20. 3. 2014  
• cca 17:00 hod. v rámci programu Prvé Televízne noviny príspevok s názvom Masáže 

počas vyučovania,  
• cca 19:00 hod. v rámci programu Televízne noviny príspevok s názvom Masáže počas 

vyučovania,  
v ktorých mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti vysielateľa zabezpečiť aby programová služba a jej 
zložky spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom nezasahovali do ľudskej dôstojnosti 
a základných práv a slobôd iných. 
 

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

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

Uznesenie č. 14-13/17.0492: 
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 spoločnosti MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o., poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na 
internetovej stránke www.markiza.sk sekcia www.tvnoviny.sk podsekcia Domáce vo veci možného 
porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na stránke 
www.markiza.sk v katalógu programov v sekcii www.tvnoviny.sk podsekcia Domáce poskytoval 
program V obci na východne Slovenska sa učiteľka “mucinkovala” s 9-ročnými deťmi, v ktorom 
mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť aby audiovizuálna mediálna služba na požiadanie a jej 
zložky spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom nezasahovali do ľudskej dôstojnosti 
a základných práv a slobôd iných.     
 
Hlasovanie: 

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

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

Úloha č. 14-13/544: 
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: 21. 7. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-13/545: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 17. 7. 2014          Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 359/SO/2014      
(na vysielanie programu Sexy Výhra zo dňa 16. 4. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 14-13/18.0494: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o. v súvislosti s tým, že odvysielaním komunikátu Sexy výhra dňa 16. 4. 2014 
o cca 00:55 hod, ktorý mohol naplniť definíciu telenákupu podľa § 32 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., 
na programovej službe DAJTO mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti podľa § 32 ods. 4 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z., zabezpečiť, aby bol vysielaný telenákup čestný. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová neprítomná 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-13/546: 
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: 21. 7. 2014                               Z: PLO 
 
Úloha č. 14-13/547: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 17. 7. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 366/SO/2014      
(na vysielanie programu Avatar zo dňa 26. 4. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.              číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 14-13/19.0495: 
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. 366/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala ju podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-13/548: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 7. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 20/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 417/SO/2014      
(na vysielanie programu Tyran zo dňa 17. 5. 2014)  
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Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.       číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 14-13/20.0496: 
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. 417/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV DOMA 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 neprítomná 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-13/549: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 7. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 420/SO/2014      
(na vysielanie programu Tvárou v tvár zo dňa 18. 5. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.              číslo licencie: T/219; TD/16 
 
Uznesenie č. 14-13/21.0497: 
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. 420/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ Plus vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala ju podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-13/550: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 7. 2014                    Z: PgO 
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K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 370/SO/2014      
(na vysielanie programu Toy Story 3 zo dňa 1. 5. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.              číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 14-13/22.0498: 
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. 370/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 neprítomná 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-13/551: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 7. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 469/M/2014 
(monitorované dni: 19. a 26.5.2014) 
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o. Bánovce n/Bebr.  číslo licencie: T/227 
 
Uznesenie č. 14-13/23.0499: 
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. 469/M/2014 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dní 19. 5. 2014 a 26. 5. 2014 vysielateľa Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce nad 
Bebravou, s licenciou č. T/227 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 14-13/552: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 17. 7. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 473/M/2014  
(monitorované dni: 2. a 4. 6. 2014 ) 
Vysielateľ: OTS, s.r.o., Čadca      číslo licencie: T/101 
 
Uznesenie č. 14-13/24.0500: 
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. 473/M/2014 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dní 2.6.2014 a 4.6.2014 vysielateľa OTS, s.r.o., Čadca s licenciou č. T/101 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-13/553: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 17. 7. 2014                       Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 465/M/2014  
(monitorované dni: 16., 20. 5. 2014) 
Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.   číslo licencie: T/86 
 
Uznesenie č. 14-13/25.0501: 
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. 465/M/2014 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dní 16. 5. 2014 a 20. 5. 2014 vysielateľa Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o., Dolný Kubín, s 
licenciou č. T/86 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-13/554: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 17. 7. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 485/M/2014 
(monitorované dni: 26. 5. a 2. 6. 2014) 
Vysielateľ: TV Karpaty, s.r.o. Piešťany     číslo licencie: TD/13 
 
Uznesenie č. 14-13/26.0502: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi TV Karpaty, s.r.o. vo 
veci možného porušenia 

1. § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že pri vysielaní programovej 
služby TV Karpaty dňa 26. 5. 2014 v čase od 9:00 hod do 15:00 hod a dňa 2. 6. 2014 v čase 
od 9:00 hod do 15:00 hod mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti trvalo označiť na obrazovke 
svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom), 

2. § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej 
vyžiadanie súvislý záznam vysielania televíznej programovej služby TV Karpaty zo dňa 
26. 5. 2014 v čase od 9:00 hod do 15:00 hod a dňa 2. 6. 2014 v čase od 9:00 hod do 15:00 hod. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-13/555: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 21. 7. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 27/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 508/M/2014     
(monitorované dni: 29. 5., 30.5. a 31. 5. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.              číslo licencie: T/219; TD/16  
 
Uznesenie č. 14-13/27.0503: 
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. 
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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 § 16 ods. 3 písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s tým, že v dňoch 
29. 5. 2014, 30. 5. 2014 a 31. 5. 2014 neodvysielal na televíznej programovej službe JOJ oznam 
o porušení zákona na základe rozhodnutia Rady č. RO/001/2014 zo dňa 8.4.2014, čím mohlo dôjsť 
k porušeniu povinnosti odvysielať oznam o porušení zákona alebo iného všeobecne záväzného 
právneho predpisu a udelenej licencie v primeranom rozsahu, forme a vysielacom čase určenom radou. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-13/556: 
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: 21. 7. 2014  Z: PLO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 294/SKO/2014 zo dňa 25. 3. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č.120/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Štúdio špeciál/14. 1. 2014/TV LUX  
ÚK: TV LUX s.r.o.         číslo licencie: T/207, TD/94 
 
Uznesenie č. 14-13/28.0504: 
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. 
294/SKO/2014 TV LUX 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 dňa 14. 1. 2014 od cca 18:45 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV LUX program Štúdio 
špeciál, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť 
politicko-publicistického programu tým, že v rámci diskusie nedostala priestor dotknutá strana, t. j. 
odporcovia návrhu novely ústavy týkajúcej sa ochrany manželstva, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, 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.“ 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-13/557: 
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: 7. 8. 2014                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-13/558: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 17. 7. 2014                                                       Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 318/SKO/2014 zo dňa 8. 4. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č.139/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Homosexualita v 
škole/2. 2. 2014/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-13/29.0505: 
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. 318/SKO/2014 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
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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. 2. 2014 o cca 19:00 hod v rámci 
programu Televízne noviny príspevok s názvom Homosexualita v škole, v ktorom došlo 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti tým, že predmetný príspevok nepresne informoval 
o podstatných okolnostiach reformy školských osnov v spolkovej krajine Baden-Württemberg, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, 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.“ 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-13/559: 
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:  7. 8. 2014                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-13/560: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 17. 07. 2014                                                       Z: PgO 
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K bodu 30/ 
SK č.: 378/SKO/2014 zo dňa 29. 4. 2014 
Doplnenie: Správa č. 5225/68/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d), § 38 ods. 2 a § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.,  
§ 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.) 
Monitorované dni/programová služba : 15., 16., 17. a 18. 10. 2013/RTV KREA 
ÚK: KREATIV GA spol. s r.o.         číslo licencie: TD/29 
 
Uznesenie č. 14-13/30.0506: 
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. 
378/SKO/2014 KREATIV GA spol. s r.o.  
 

I. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

 

že na televíznej programovej službe RTV KREA odvysielal sponzorovaný program Počasie 
- dňa 15. 10. 2013 v čase o cca 00:35:13, 02:38:29, 03:40:05, 04:35:24, 06:39:13, 07:40:49, 08:35:12, 

10:39:01, 11:40:38, 12:35:56, 14:37:22, 15:38:59, 18:39:11, 19:41:37, 20:37:21, 22:39:28 
a 23:41:54 hod,  

- dňa 16. 10. 2013 v čase o cca 00:36:22, 02:38:49, 03:40:55, 04:36:40, 08:36:39, 09:39:05, 10:34:49, 
12:36:56, 13:39:22, 14:35:06, 16:33:30, 17:35:56, 18:32:04, 19:33:42, 20:28:37, 22:32:18  
a 23:33:55 hod, 

- dňa 17. 10. 2013 v čase o cca 00:31:41, 02:35:22, 03:36:59, 04:31:55, 06:35:35, 07:37:05, 08:31:42, 
10:41:05, 11:41:40, 12:35:34, 14:35:50, 15:36:25, 16:31:42, 18:36:50, 19:38:48, 20:33:15, 22:37:14 
a 23:39:11 hod, 

- dňa 18. 10. 2013 v čase o cca 00:31:41, 02:35:39, 03:37:35, 04:32:04, 06:36:02, 07:37:59, 10:34:19, 
11:36:16, 12:30:43, 14:34:43, 15:36:39, 16:31:40, 18:37:07, 19:39:13, 20:33:28, 22:37:12 a 
23:39:17 hod,  

pričom sponzorský odkaz sponzora programu Počasie spoločnosti Respect uviedol len na začiatku 
programu a sponzorský odkaz sponzora programu Počasie spoločnosti Eurotrade-SK uviedol len na 
konci programu, čím porušil povinnosť zreteľne označiť sponzorovaný 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 tohto 
programu a na konci tohto programu, 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na 
porušenie zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila." 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 14-13/30.0507: 
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. 378/SKO/2014 vedené voči 
spoločnosti KREATIV GA spol. s r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov v časti možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) a l) a § 39 ods. 4 
zákona č. 308/2000 Z. z..  

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-13/561: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení častí konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 21. 7. 2014                     Z: PLO 

 
Úloha č. 14-13/562: 
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:  7. 8. 2014                                    Z: PLO 
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K bodu 31/ 
SK č.: 261/SKO/2014 zo dňa 11. 3. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 6096/438-2013) 
(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: Ako sa vydať za milionára /30. 12. 2013/JOJ  
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-13/31.0508: 
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 rozhodla, že správne konanie 
č. 261/SKO/2014 vedené voči MAC TV, s r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

z a s t a v u j e, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-13/563: 
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: 21.  7. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-13/564: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 17. 7. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 264/SKO/2014 zo dňa 11. 3. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 6035/436-2013) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Fooormania/11. 12. 2013/FOOOR 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/104 
ÚP: 10:00 hod 
 
Uznesenie č. 14-13/32.0509: 
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 konania č. 264/SKO/2014 
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vedené voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
 

z a s t a v u j e ,  
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-13/565: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vyhotoví písomné znenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 21. 7. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-13/566: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 7. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 321/SKO/2014 zo dňa 8. 4. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 130/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný komuniká/deň/programová služba: Dědictví aneb kurva se neříka/7. 2. 2014/ TV 
DOMA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 14-13/33.0510: 
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.321/SKO/2014 vedené proti 
vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 

zastavuje, 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-13/567: 
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: 21. 7. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-13/568: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 7. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 296/SKO/2014 zo dňa 25. 3. 2014  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 7/SO/104/2014, 131/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný komunikát/deň /programová služba: reklama na Olynth HA/5. 1. 2014/ reklama na neo-
angin/9. 2. 2014/JOJ 
ÚK: MAC TV, s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-13/34.0511: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 
296/SKO/2014 spoločnosť MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým,  
 

I. že dňa 5. 1. 2014 v čase o cca 11:44:20 hod a 15:40:07 hod odvysielal reklamný šot na liek Olynth 
HA, počas ktorého sa po dobu cca 5 sekúnd v dolnej časti obrazovky zobrazila textová informácia, cit.: 
„Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú príbalovú informáciu pre používateľov. O používaní 
lieku, prípadných rizikách a nežiaducich účinkoch sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom. Lieky 
Olynth® HA 0,05 % a Olynth® HA 0,1 % obsahujú xylometazolín. Nosové roztokové aerodisperzie. 
Na podanie do nosa.“,  
 
II. že dňa 9. 2. 2014 v čase o cca 09:44:15 hod a 11:04:16 hod odvysielal reklamný šot na liek neo-
angin, počas ktorého sa po dobu cca 5 sekúnd v dolnej časti obrazovky zobrazila textová informácia, 
cit.: „Pred použitím lieku si pozorne prečítajte príbalovú informáciu alebo sa poraďte s lekárom alebo 
lekárnikom. Pastilky neo-angin® bez cukru a akut-angin® sú voľne predajné lieky na vnútorné 
použitie. Akut-angin® obsahuje liečivo benzokain.“, 
 
pričom v dôsledku doby a spôsobu zobrazenia týchto výziev - drobné písmo bledej farby, ktoré  
splývalo s transparentným resp. bledým pozadím, nebolo zabezpečené, aby reklamy na liek obsahovali 
jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku 
obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov lieku pribalenej k lieku, 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová neprítomná 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za  
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

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

za čo mu ukladá 
 
podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 
5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 10 000,- €, slovom desaťtisíc eur.  
 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921 , 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS ***14, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-13/569: 
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: 7. 8. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 35/ 

• SK č. : 295/SKO/2014 zo dňa 25. 3. 2014 
• SK č.:  319/SKO/2014 zo dňa 8. 4. 2014 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 15/SO/181/2014, 19/SO/186/2014, 139/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a), § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň /programová služba: reklama na Ibalgin 400 a IBALGIN 
FAST/16. 1., 17. 1., 19. 1. a 2. 2. 2014; reklama na Pinosol/17. 1., 19. 1. 2014; reklama na Panadol 
Extra a Panadol Novum, Coldrex Max Grip a Coldrex tablety/17. 1. 2014; Teleráno/17. 1. 2014/TV 
MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
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Uznesenie č. 14-13/35.0512: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správnych konaní č. 
319/SKO/2014 a 295/SKO/2014 spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l  
 

I. povinnosť ustanovenú v § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým,  
 

a) že dňa 16. 1. 2014 o cca 19:12 hod., 17. 1. 2014 o cca 6:29 hod., 19. 1. 2014 o cca 21:49 hod. a 
2. 2. 2014 v čase o cca 19:43:40 hod odvysielal reklamný šot na lieky Ibalgin 400 a IBALGIN FAST, 
pričom v prípade lieku IBALGIN FAST sa po dobu cca 2 sekundy a po prestrihu ďalšie 2 sekundy 
v dolnej časti obrazovky zobrazila textová informácia, cit.: „Ibalgin Fast je liek na vnútorné použitie. 
Obsahuje ibuprofenum. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa 
s lekárom alebo lekárnikom.“,  
 
b) že dňa 17. 1. 2014 o cca 6:27 hod. a 19. 1. 2014 o cca 20:52 hod. odvysielal reklamný šot na liek 
Pinosol, počas ktorého sa po dobu cca 2 sekundy, cca 1 sekundu po prvom prestrihu a cca 3 sekundy 
po druhom prestrihu v dolnej časti obrazovky zobrazila textová informácia, cit.: „LIEK K APLIKÁCII DO 
NOSA. POZORNE SI PREČÍTAJTE PÍSOMNÚ INFORMÁCIU PRE POUŽÍVATEĽOV A PORAĎTE SA S LEKÁROM 
ALEBO LEKÁRNIKOM.“, 
 
pričom v dôsledku doby a spôsobu zobrazenia týchto výziev, ktoré boli rozdelené prestrihom resp. 
prestrihmi, pri ktorých sa zmenilo umiestnenie textu, ako aj jeho pozadie nebolo zabezpečené, 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, 
 
c) že 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 sa po dobu cca 3 sekundy v dolnej časti 
obrazovky zobrazila textová informácia, cit.: „Panadol Extra (tbl flm 30) a Panadol Extra Rapid (tbl 
eff 12) sú lieky určené na vnútorné použitie. Pred použitím ktoréhokoľvek lieku si pozorne prečítajte 
poučenie o správnom užití lieku. O užití lieku sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.“, pričom v 
dôsledku krátkosti času zobrazenia nebolo zabezpečené, 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, 
 
d) že 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 sa po dobu cca 5 sekúnd v dolnej časti obrazovky 
zobrazila textová informácia, cit.: „Coldrex MaxGrip je liek na vnútorné užitie. Pred použitím si 
pozorne prečítajte poučenie o správnom užití lieku. O užití lieku sa poraďte s lekárom alebo 
lekárnikom. Je vhodný pre dospelých a mladistvých s telesnou hmotnosťou nad 65 kg.“, pričom v 
dôsledku doby a spôsobu zobrazenia tejto výzvy - drobné písmo bledej farby, ktoré  splývalo 
s meniacim sa pozadím, nebolo zabezpečené, 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 
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Danielová neprítomná 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za  
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

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

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

 
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 došlo k porušeniu povinnosti zreteľne informovať verejnosť 
o existencii umiestňovania produktov označením na konci programu; 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa § 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 21 000,- €, slovom dvadsaťjedentisíc 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 neprítomná 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za  
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 14-13/570: 
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: 7. 8. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 36/ 

• SK č.: 431-PLO/O-85/2010 zo dňa 21. 12. 2010 
• SK č.: 432-PLO/O-86/2010 zo dňa 21. 12. 2010  

Doplnenie: Správa č. 91/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 a § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň /programová služba: Ordinácia v ružovej záhrade/ 
sponzorský odkaz Orange Slovensko/30. 9. 2010/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-13/36.0513: 
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 správnych konaní č. 
431-PLO/O-85/2010 a 432-PLO/O-86/2010 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 30. 9. 2010 o cca 21:03:00 hod 
pred programom Ordinácia v ružovej záhrade, o cca 21:30:05 hod pred pokračovaním programu 
Ordinácia v ružovej záhrade po jeho prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou a o cca 22:02:29 
hod po programe Ordinácia v ružovej záhrade komunikát označujúci za sponzora programu 
spoločnosť Orange Slovensko, a.s., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z., bez toho, aby bol v čase o cca 21:03:00 hod na konci, v čase o cca 21:30:05 hod na 
konci a v čase o cca 22:02:29 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 neprítomná 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za  
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

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

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

tým, 
 

že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 30. 9. 2010  
1. v čase od 21:00:00 hod do 21:59:59 hod 
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- komunikát označujúci za sponzora programu Ordinácia v ružovej záhrade spoločnosť 
Orange Slovensko, a.s., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z., v čase od cca 21:03:00 hod do cca 21:03:10 hod a od cca 21:30:05 hod do cca 21:30:15 
hod každý v trvaní 10 sekúnd, 
- reklamný blok v čase od cca 21:22:01 do 21:28:01 v trvaní 6 minút, 
- reklamný blok v čase od cca 21:49:11 do 21:55:06 v trvaní 5 minút a 55 sekúnd 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 15 sekúnd, teda o 15 sekúnd dlhšom ako 12 minút; 
2. v čase od 22:00:00 hod do 22:59:59 hod 

- komunikát označujúci za sponzora programu Ordinácia v ružovej záhrade spoločnosť 
Orange Slovensko, a.s., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z., v čase od cca 22:02:29 hod do cca 22:02:38 hod v trvaní 9 sekúnd, 
- reklamný blok v čase od cca 22:03:32 do 22:05:32 v trvaní 2 minúty, 
- reklamný blok v čase od cca 22:33:50 do 22:37:55 v trvaní 4 minúty a 5 sekúnd, 
- reklamný blok v čase od cca 22:52:14 do 22:58:08 v trvaní 5 minút a 54 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 neprítomná 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za  
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

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

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 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 neprítomná 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za  
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-13/571: 
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: 7.  8. 2014                    Z: PLO 
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K bodu 37/ 
SK č.: 258/SKO/2014 zo dňa 11. 3. 2014  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 5944/430-2013 a 6034/432-2013) 
(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: Pád Bieleho domu/22. 12. 2013; 
sponzorské odkazy Panta Rhei, Alza.sk/16. 12. a 22. 12. 2013/JOJ 
ÚK: MAC TV, s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-13/37.0514: 
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. 
258/SKO/2014 MAC TV s.r.o. 
 

I. 
 

p o r u š i l  

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

tým, že 

1. na televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 16. 12. 2013 v čase o cca 21:47:53 hod 
a o cca 22:55:18 hod pred a po programe Dedičstvo 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 21:47:53 hod na konci a v čase o cca 22:55:18 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 22. 12. 2013 v čase o cca 20:27:46 hod 
a o cca 22:58:59 hod pred a po programe Pád Bieleho domu komunikát označujúci za sponzora 
programu spoločnosť Alza.sk s. r. o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z., bez toho, aby bol na začiatku a na konci zreteľne oddelený od iných častí 
programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby, 

3. na televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 22. 12. 2013 v čase o cca 22:59:58 hod pred 
programom Smrtonosná pasca 2 komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Panta 
Rhei, s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, 
aby bol na konci zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný 
s inými zložkami programovej služby; 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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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 22:28:00 hod do 22:57:59 hod programu Pád Bieleho domu odvysielaného na 
televíznej programovej službe JOJ dňa 22. 12. 2013 o cca 20:28 hod, ktorý zodpovedá piatemu 30-
minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením reklamy, a to 
o cca 22:34:07 hod a o cca 22:48:32 hod; 
 
Hlasovanie: 

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

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

III. 

p o r u š i l  

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

tým, 

že na televíznej programovej službe JOJ 
1. dňa 16. 12. 2013 v čase od 21:00:00 hod do 21:59:59 hod odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 21:13:59 hod do cca 21:20:03 hod v trvaní 6 minút a 4 sekundy, 
– 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 21:20:47 hod do cca 21:20:57 hod v trvaní 10 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 21:37:09 hod do cca 21:43:03 hod v trvaní 5 minút a 54 sekúnd, 
– komunikát označujúci za sponzora programu Dedičstvo spoločnosť Panta Rhei, s.r.o., ktorý 

naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 21:47:53 
hod do cca 21:48:02 hod v trvaní 9 sekúnd 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 17 sekúnd, teda o 17 sekúnd dlhšom ako 12 minút; 
2. dňa 16. 12. 2013 v čase od 22:00:00 hod do 22:59:59 hod odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 22:18:45 hod do cca 22:25:23 hod v trvaní 6 minút a 38 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 22:45:44 hod do cca 22:51:03 hod v trvaní 5 minút a 19 sekúnd, 
– komunikát označujúci za sponzora programu Dedičstvo spoločnosť Panta Rhei, s.r.o., ktorý 

naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 22:55:18 
hod do cca 22:55:27 hod v trvaní 9 sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 6 sekúnd, teda o 6 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
3. dňa 22. 12. 2013 v čase od 20:00:00 hod do 20:59:59 hod odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 20:10:31 hod do cca 20:16:24 hod v trvaní 5 minút a 53 sekúnd, 
– komunikát označujúci za sponzora programu Pád Bieleho domu spoločnosť Alza.sk, s. r. o., 

ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 
20:27:46 hod do cca 20:27:55 hod v trvaní 9 sekúnd, 
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– reklamný blok v čase od cca 20:50:54 hod do cca 20:56:57 hod v trvaní 6 minút a 3 sekundy, 
v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 5 sekúnd, teda o 5 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 

4. dňa 22. 12. 2013 v čase od 22:00:00 hod do 22:59:59 hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 22:34:45 hod do cca 22:41:49 hod v trvaní 7 minút a 4 sekundy, 
– reklamný blok v čase od cca 22:49:06 hod do cca 22:54:00 hod v trvaní 4 minúty a 54 sekúnd, 
– komunikát označujúci za sponzora programu Pád Bieleho domu spoločnosť Alza.sk, s. r. o., 

ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 
22:58:59 hod do cca 22:59:08 hod v trvaní 9 sekúnd, 

– komunikát označujúci za sponzora programu Smrtonosná pasca 2 spoločnosť Panta Rhei, 
s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od 
cca 22:59:58 hod do cca 23:00:07 hod, ktorý do 22:59:59 hod trval 1 sekundu, 

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 neprítomná 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za  
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu – pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 6 500,- €, slovom šesťtisícpäťsto 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 neprítomná 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za  
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-13/572: 
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: 7. 8. 2014                    Z: PLO 
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Úloha č. 14-13/573: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 17. 7. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 410/SKO/2014 zo dňa 13. 5. 2014  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 186/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované komunikáty/deň /programová služba: reklamné šoty/12. 2. a 17. 2. 2014/Rádio Beta 
ÚK: Rádio Bojnice s.r.o.       číslo licencie: R/92 
 
Uznesenie č. 14-13/38.0515: 
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. 410/SKO/2014 vedené voči  
Rádio Bojnice s.r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 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 neprítomná 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za  
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-13/574: 
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: 21.7. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-13/575: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 7. 2014                    Z: PgO 
 

K bodu 39/ 
SK č.: 403/SKL/2014 zo dňa 14. 5. 2014 
žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 40/ 
SK č.: 493/SKL/2014 zo dňa 19. 6. 2014 
oznámenie o zmene licencie na celoplošné digitálne televízne vysielanie  
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ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 41/ 
SK č.: 494/SKL/2014 zo dňa 19. 6. 2014 
oznámenie o zmene licencie na celoplošné digitálne televízne vysielanie  
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/47 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 42/ 
SK č.: 495/SKL/2014 zo dňa 19. 6. 2014 
oznámenie o zmene licencie na celoplošné digitálne televízne vysielanie  
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/7 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 43/ 
SK č.: 518/SKL/2014 zo dňa 30. 6. 2014 
oznámenie o zmene licencie na lokálne digitálne televízne vysielanie  
ÚK: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.      číslo licencie: TD/112 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 44/ 
SK č.: 491/SKL/2014 zo dňa 11. 6. 2014 
oznámenie o zmene licencie na celoplošné digitálne televízne vysielanie  
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.        číslo licencie: TD/127 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 45/ 
SK č.: 505/SKL/2014 zo dňa 11. 6. 2014 
oznámenie o zmene licencie na celoplošné digitálne televízne vysielanie  
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.        číslo licencie: TD/128 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 46/ 
SK č.: 513/SKL/2014 zo dňa 27. 6. 2014 
žiadosť o odňatie licencie č. TD/26 
ÚK: SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.     číslo licencie: TD/26 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 47/ 
SK č.: 456/SKL/2014 zo dňa 4. 6. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS    číslo registrácie: TKR/209 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 48/ 
SK č.: 484/SKL/2014 zo dňa 9. 4. 2014 
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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 49/ 
SK č.: 486/SKL/2014 zo dňa 9. 6. 2014 
žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie  
č. R/88 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.  
        Prvé finančné družstvo 
        Ing. Peter Korbačka       číslo licencie: R/88 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
50/ Rôzne 
 
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 6. 2013 
 
Uznesenie č. 14-13/50.0527: 
Rada berie na vedomie predložené Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 6. 2013. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
V Bratislave dňa 7. 7. 2014                                
 
                                      
 
 

     
              prof. Miloš Mistrík 

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