
Zápisnica č. 14/2014 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 26. 8. 2014  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.  
Overovateľ: PhDr. Marta Danielová 
 
 
Rokovanie Rady otvoril podpredseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Sťažnosť č. 488/SL/2014 zo dňa 10. 6. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: Rádio WOW s.r.o.     číslo licencie: R/113 
 
3/ Sťažnosť č. 475/SL/2014 zo dňa 10. 6. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: ISPER, s.r.o.     číslo registrácie: TKR/291 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 448/SO/2014      
(na vysielanie programu Smrtonosná pasca 4.0 zo dňa 1. 6. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 509/SO/2014      
(na vysielanie zo dňa 17. 12. 2014)  
Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.    číslo licencie: TD/112 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 467/SO/2014      
(na vysielanie zo dňa 20. 5. 2014)  
Vysielateľ: Rádio WOW, s.r.o.       číslo licencie: R/113  
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 537/SO/2014    
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 16. 6. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39; TD/15  
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 470/SO/2014      
(na vysielanie programu NCIS: Námorný vyšetrovací úrad zo dňa 11. 6. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 512/SO/2014      
(na vysielanie programu Noviny o 12, Veľké noviny, KRIMI zo dňa 11.6.2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 458/SO/2014      
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 26. 5.2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 522/SO/2014      
(na vysielanie programu Ty schudni a ty priber zo dňa 29. 6. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/109 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 500/SO/2014      
(na vysielanie programu Znamenie beštie 2 zo dňa 21. 6. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: T/219, TD/16 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 447/SO/2014      
(na vysielanie programu Skalický magazín zo dňa 14. 5. 2014)  
Vysielateľ: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.                číslo licencie: TD/69 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 489/SO/2014      
(na vysielanie upútavky zo dňa 5. 6. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 459/SO/2014      
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 3. 6. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41, TD/17 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 519/SO/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 24. 6. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41, TD/17 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 532/SO/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 9. 6. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41, TD/17 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 490/SO/2014    
(na vysielanie sponzorského odkazu VULM Man zo dňa 12. 6. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39; TD/15, T/219; TD/16  
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 460/SO/2014      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 4. 6. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 520/SO/2014      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 28. 6. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1 
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21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 499/SO/2014      
(na vysielanie programu Fatmagül zo dňa 17. 6. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: TD/7 
 
22/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 506/M/2014 
(monitorované dni: 19. a 24. 6. 2014) 
Vysielateľ: CREATV spol. s r.o., Košice    číslo licencie: TD/56 
 
23/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 575/M/2014  
(monitorované dni: 20. a 27. 6. 2014 ) 
Vysielateľ: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., Prievidza  číslo licencie: T/43, TD/19 
 
24/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 466/M/2014  
(monitorované dni: 16. 5., 20. 5. 2014) 
Vysielateľ: Quartex group, s.r.o        číslo licencie: T/108 
 
25/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 589/M/2014  
(monitorované dni: 24. 6., 27. 6. 2014) 
Vysielateľ: BYTY Čadca, s.r.o,      číslo licencie: T/161 
 
26/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 585/M/2014  
(monitorované dni: 26. a 30. 6. 2014 ) 
Vysielateľ: REGIONMEDIA, s.r.o., Trnava     číslo licencie: TD/51 
 
27/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 591/M/2014  
(monitorované dni: 16. 6. 2014 ) 
Vysielateľ: Kabel TV Močenok, s.r.o., Močenok   číslo licencie: T/237 
 
28/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 594/M/2014  
(monitorované dni: 23. 5. a 24. 5. 2014 ) 
Vysielateľ: EAST MEDIA, s.r.o.                 číslo licencie: T/197 
              
29/ SK č.: 412/SKO/2014 zo dňa 13. 5. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 201/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Rádiožurnál/Prezident Gašparovič 
udeľoval vyznamenania/ 10. 2. 2014/Rádio Slovensko 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1 
 
30/ SK č.: 483/SKO/2014 zo dňa 10. 6. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 6077/443-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: súvislý záznam v čase od 00:55 hod. do 03:30 hod./ 
26. 12. 2013/súvislý záznam v čase od 00:55 hod. do 03:30 hod./28. 12. 2013/RING TV 
ÚK: INTERACTIV.ME, s. r. o.         číslo licencie: T/190, TD/33 
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31/ SK č.: 481/SKO/2014 zo dňa 10. 6. 2014 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. štvrťrok 2014 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Štatistika o odvysielanom programe za obdobie/programová služba: január, február, marec 2014/TV 
MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17, TD/7, TD/47 
 
32/ SK č.: 323/SKO/2014 zo dňa 8. 4. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 16/SO/184/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Zakázaný tanec/18. 1. 2014/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
33/ SK č.: 375/SKO/2014 zo dňa 29. 4. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 160/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Crazy TV/14. 2. 2014/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
34/ SK č.: 377/SKO/2014 zo dňa 29. 4. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 166/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Šport/sponzorský odkaz internetový 
obchod Alza.sk/11. 2. 2014/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
          
35/ SK č.: 317/SKO/2014 zo dňa 8. 4. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 191/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované komunikáty/deň/programová služba: reklamné šoty v čase od 21:00:00 hod do 21:59:59 
hod/21. 2. 2014/JOJ 
ÚK: MAC TV, s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
     
 
NEVEREJNÉ 
 
36/ SK č.: 590/SKL/2014 zo dňa 31. 7. 2014 
oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.         číslo licencie: R/88 
 
37/ SK č.: 603/SKL/2014 zo dňa 11. 8. 2014 
žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Radio ON s.r.o.          číslo licencie: R/99 
 
38/ SK č.: 566/SKL/2014 zo dňa 18. 7. 2014 
oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.        číslo licencie: R/101 
 
39/ SK č.: 602/SKL/2014 zo dňa 8. 8. 2014 
žiadosť o zmenu licencií na televízne vysielanie 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1, TD/2 
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40/ SK č.: 601/SKL/2014 zo dňa 3. 7. 2014 
oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Quartex group, spol. s r.o.       číslo licencie: TD/53 
 
41/ SK č.: 430/SKL/2014 zo dňa 14. 5. 2014 
oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: BENET, s.r.o.         číslo licencie: T/122 
 
42/ SK č.: 563/SKL/2014 zo dňa 11. 7. 2014 
žiadosť o registráciu retransmisie 
ÚK: Peter Doskočil – PETROCOMP        
 
43/ SK č.: 565/SKL/2014 zo dňa 17. 7. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Ing. Peter Babic       číslo registrácie: TKR/181 
 
44/ SK č.: 306/SKL/2014 zo dňa 31. 3. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Slovak Telekom, a.s.       číslo registrácie: TKR/255 
 
45/ SK č.: 492/SKL/2014 zo dňa 4. 6. 2014 
žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: Jana Revická - INŠTAL      číslo registrácie: TKR/101 
 
46/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby Kinocola (www.kinocola.com) 
Poskytovateľ: Filmpark production s.r.o.  
Stanovisko č. 580/AMS/2014 
 
47/ Rôzne 

 
 

************************* 
 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 586 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 14-14/1.0529:  
Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 2/ 
Sťažnosť č. 488/SL/2014 zo dňa 10. 6. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: Rádio WOW s.r.o.     číslo licencie: R/113 
 
Uznesenie č. 14-14/2.0530: 
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 Rádio WOW s.r.o., 
Bánovce nad Bebravou vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 
ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania povolených parametrov 
frekvencie 106,7 MHz Partizánske. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-14/587: 
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: 9. 9. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-14/588: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 5. 9. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Sťažnosť č. 475/SL/2014 zo dňa 10. 6. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: ISPER, s.r.o.     číslo registrácie: TKR/291 
 
Uznesenie č. 14-14/3.0531: 
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 prevádzkovateľovi retransmisie č. 
TKR/291 spoločnosti ISPER, s.r.o., Bratislava vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 
1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programových 
služieb RTL a RTL2 bez súhlasu pôvodného vysielateľa. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-14/589: 
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: 9. 9. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-14/590: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 5. 9. 2014                                  Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 448/SO/2014, 500/SO/2014      
(na vysielanie programu Smrtonosná pasca 4.0 zo dňa 1. 6. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-14/4.0532: 
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 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 

1. časový úsek od cca 22:31:09 hod do 23:01:38 hod programu Smrtonosná pasca 4.0 
odvysielaného v rámci programovej služby JOJ dňa 1. 6. 2014 o cca 20:31 hod, ktorý 
zodpovedá piatemu 30-minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát 
prerušil zaradením reklamy, a to o cca 22:39:40 hod a o cca 22:52:12 hod; 

2. časový úsek od cca 20:59:46 hod do 21:29:45 hod programu Znamenie beštie 2 odvysielaného 
v rámci programovej služby JOJ PLUS dňa 21. 6. 2014 o cca 20:29 hod, ktorý zodpovedá 
druhému 30-minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil 
zaradením reklamy, a to o cca 21:07:41 hod a o cca 21:28:11 hod. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-14/591: 
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: 9. 9. 2014  Z: PLO 

 7



Úloha č. 14-14/592: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 5. 9. 2014 Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 509/SO/2014      
(na vysielanie zo dňa 17. 12. 2014)  
Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.    číslo licencie: TD/112 
 
Uznesenie č. 14-14/5.0533: 
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. 509/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TELEVÍZIA Trenčianske Teplice vysielateľa Televízia 
Trenčianske Teplice, s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-14/593: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 9. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 467/SO/2014      
(na vysielanie zo dňa 20. 5. 2014)  
Vysielateľ: Rádio WOW, s.r.o.       číslo licencie: R/113  
 
Uznesenie č. 14-14/6.0534: 
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. 467/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby RADIO WOW vysielateľa Rádio WOW s.r.o. 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 
Hlasovanie: 

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

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

Úloha č. 14-14/594: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 9. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 537/SO/2014    
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 16. 6. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39; TD/15  
      
Uznesenie č. 14-14/7.0535: 
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. 537/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  neprítomný 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-14/595: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 9. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 470/SO/2014      
(na vysielanie programu NCIS: Námorný vyšetrovací úrad zo dňa 11. 6. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-14/8.0536: 
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. 470/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. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám  neprítomný 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  zdržal sa 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-14/596: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 9. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 512/SO/2014      
(na vysielanie programu Noviny o 12, Veľké noviny, KRIMI zo dňa 11.6.2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-14/9.0537: 
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. 512/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. zo dňa 11. 6. 2014 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-14/597: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 5. 9. 2014                             Z: PgO 
  
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 458/SO/2014      
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 26. 5.2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
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Uznesenie č. 14-14/10.0538: 
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 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
26. 5. 2014 v čase od cca 19:00 hod. odvysielal na televíznej programovej služby JOJ v programe 
Veľké Noviny príspevok Adopcia detí homosexuálom, ktorým mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti 
zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť predmetného programu.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-14/598: 
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: 9. 9. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-14/599: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 5. 9. 2014          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-14/10.0539: 
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. 458/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s. r.o. zo dňa 26. 5. 2014 
a v časti, týkajúcej sa možného porušenia § 19 zákona č. 308/2000 Z. z., ako aj možného porušenia § 
16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 5 zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku 
Slovenskej republiky, uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 14-14/600: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 9. 2014                      Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 522/SO/2014      
(na vysielanie programu Ty schudni a ty priber zo dňa 29. 6. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/109 
 
Uznesenie č. 14-14/11.0540: 
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 § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
televíznej programovej službe WAU dňa 29. 6. 2014 v čase o cca 10:54 hod a 11:45 hod odvysielal 
program Ty schudni a ty priber!, ktorý bol odvysielaný s českým dabingom, čím mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku 
Slovenskej republiky. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-14/601: 
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: 9. 9. 2014     Z: PLO 
 
Úloha č. 14-14/602: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 5. 9. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 500/SO/2014      
(na vysielanie programu Znamenie beštie 2 zo dňa 21. 6. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 14-14/12.0541:  
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. 500/SO/2014 smerujúcu 
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voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-14/603: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 5. 9. 2014                                Z: PgO 
    
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 447/SO/2014      
(na vysielanie programu Skalický magazín zo dňa 14. 5. 2014)  
Vysielateľ: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.                číslo licencie: TD/69 
 
Uznesenie č. 14-14/13.0542: 
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. 447/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TVS vysielateľa Videoštúdio RIS, spol. s r.o. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-14/604: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 9. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 489/SO/2014      
(na vysielanie upútavky zo dňa 5. 6. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1 
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Uznesenie č. 14-14/14.0543: 
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. 489/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
                  
Úloha č. 14-14/605: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 5. 9. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 459/SO/2014      
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 3. 6. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41, TD/17 
   
Uznesenie č. 14-14/15.0544: 
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., Bratislava vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 3. 6. 2014 v čase o cca 17:28 hod v rámci programovej službe TV 
MARKÍZA odvysielal program Reflex, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 
rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.  

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 14-14/606: 
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: 9.  9. 2014                     Z: PLO 
 
Úloha č. 14-14/607: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 5.  9. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 519/SO/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 24. 6. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-14/16.0545: 
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. 519/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  neprítomný 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

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

Úloha č. 14-14/608: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 9. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 532/SO/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 9. 6. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-14/17.0546: 
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. 532/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. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  neprítomný 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  zdržal sa 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-14/609: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 9. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 490/SO/2014    
(na vysielanie sponzorského odkazu VULM Man zo dňa 12. 6. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39; TD/15, T/219; TD/16 
 
Uznesenie č. 14-14/18.0547: 
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. 490/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ a JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o., Bratislava 
a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-14/610: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 9. 2014                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-14/18.0548: 
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., 
Bratislava vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
programovej službe JOJ PLUS odvysielal dňa 12. 6. 2014 o cca 20:07 hod upútavku na program 
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C.S.I.: Kriminálka New York, ktorú neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotný program, 
čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu § 6 ods. 5 druhá veta Jednotného systému označovania.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-14/611: 
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: 9. 9. 2014                     Z: PLO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 460/SO/2014      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 4. 6. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 14-14/19.0549: 
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. 460/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľa na základe zákona, zo dňa 4. 6. 2014 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-14/612: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 5. 9. 2014                                Z: PgO 
    
K bodu 20/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 520/SO/2014      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 28. 6. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1 
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Uznesenie č. 14-14/20.0550: 
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. 520/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala ju podľa § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-14/613: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 9. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 499/SO/2014      
(na vysielanie programu Fatmagül zo dňa 17. 6. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 14-14/21.0551: 
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. 499/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV DOMA 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  neprítomný 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-14/614: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 9. 2014                                Z: PgO 
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K bodu 22/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 506/M/2014 
(monitorované dni: 19. a 24. 6. 2014) 
Vysielateľ: CREATV spol. s r.o., Košice    číslo licencie: TD/56 
 
Uznesenie č. 14-14/22.0552: 
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. 506/M/2014 o 
monitorovaní vysielania televíznej programovej služby NAŠA vysielateľa CREATV spol. s r.o. číslo 
licencie TD/56 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 19. 6. 2014 o cca 16:55 hod až 
18:55 hod a 24. 6. 2014 o cca 16:55 hod až 18:55 hod nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-14/615: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 5. 9. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 575/M/2014  
(monitorované dni: 20. a 27. 6. 2014 ) 
Vysielateľ: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., Prievidza  číslo licencie: T/43, TD/19 
 
Uznesenie č. 14-14/23.0553: 
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. 575/M/2014 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dní 20. 6. 2014 a 27. 6. 2014 vysielateľa Regionálna televízia Prievidza, s. r. o. s licenciami č. T/43 
a TD/19 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 14-14/616: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 5. 9. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 466/M/2014  
(monitorované dni: 16. 5., 20. 5. 2014) 
Vysielateľ: Quartex group, s.r.o        číslo licencie: T/108 
 
Uznesenie č. 14-14/24.0554: 
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. 466/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 Quartex gropu, s.r.o., Holíč, s licenciou č. TD/53 nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-14/617: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 5. 9. 2014                               Z: PLO 
 
K bodu 25/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 589/M/2014  
(monitorované dni: 24. 6., 27. 6. 2014) 
Vysielateľ: BYTY Čadca, s.r.o,      číslo licencie: T/161 
 
Uznesenie č. 14-14/25.0555: 
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. 589/M/2014 o 
monitorovaní vysielania televíznej programovej služby INFOKANAL TKR Čadca vysielateľa 
BYTY Čadca, s.r.o. číslo licencie T/161 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 
24. 6. 2014 a 27. 6. 2014 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-14/618: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 5. 9. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 585/M/2014  
(monitorované dni: 25. a 30. 6. 2014 ) 
Vysielateľ: REGIONMEDIA, s.r.o., Trnava     číslo licencie: TD/51 
 
Uznesenie č. 14-14/26.0556: 
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. 585/M/2014 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dní 25. 6. 2014 a 30. 6. 2014 vysielateľa REGIONMEDIA, s.r.o. s licenciou č. TD/51 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-14/619: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 5. 9. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 591/M/2014  
(monitorované dni: 16. 6. 2014 ) 
Vysielateľ: Kabel TV Močenok, s.r.o., Močenok   číslo licencie: T/237 
 
Uznesenie č. 14-14/27.0557: 
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. 591/M/2014 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 16. 6. 2014 vysielateľa Kabel TV Močenok, s.r.o. s licenciou č. T/237 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-14/620: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 5. 9. 2014  Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 594/M/2014  
(monitorované dni: 23. 5. a 24. 5. 2014 ) 
Vysielateľ: EAST MEDIA, s.r.o.                 číslo licencie: T/197 
 
Uznesenie č. 14-14/28.0558: 
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 EAST MEDIA, s.r.o. 
vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal 
Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania televíznej programovej služby Televízia Východ zo 
dňa 23. 5. 2014 v čase od 12:00 hod do 15:00 hod a dňa 24. 5. 2014 v čase od 19:00 hod do 22:00 hod. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-14/621: 
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: 9. 9. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 412/SKO/2014 zo dňa 13. 5. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 201/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Rádiožurnál/Prezident Gašparovič 
udeľoval vyznamenania/ 10. 2. 2014/Rádio Slovensko 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1 
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Uznesenie č. 14-14/29.0559: 
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. 
412/SKO/2014 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 

p o r u š i l 

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

tým, 
 
že dňa 10. 2. 2014 v čase o cca 12:00 hod odvysielal v rámci rozhlasovej programovej služby Rádio 
Slovensko v programe Rádiožurnál príspevok Prezident Gašparovič udeľoval vyznamenania, 
v ktorom jednostranné informácie o vyznamenaných osobnostiach neboli objektivizované 
sprostredkovaním ich vyjadrenia alebo iným spôsobom, a v ktorom boli odvysielané hodnotiace 
komentáre týkajúce sa dotknutých osôb, ktoré neboli oddelené od informácií spravodajského 
charakteru, čím nebola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť predmetného programu, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – odvysielať oznam 
o porušení zákona. 
 
Účastník konania je povinný odvysielať oznam o porušení § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. 
z. bezprostredne pred programom Rádiožurnál v čase o 12:00 hod v troch po sebe nasledujúcich 
dňoch, pričom prvýkrát v tretí deň odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. 
 
Nižšie uvedený text oznamu je účastník konania povinný odvysielať v čítanej podobe bez sprievodnej 
hudby alebo doplňujúceho komentára. Účastník konania bezodkladne oznámi termín odvysielania 
oznamu Rade. 
 
Text oznamu: 
V relácii Rádiožurnál, v príspevku Prezident Gašparovič udeľoval vyznamenania, odvysielanej 10. 
februára 2014, porušil Rozhlas a televízia Slovenska ustanovenie Zákona o vysielaní a retransmisii, 
podľa ktorého má vysielateľ zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu. Redaktor 
sa kriticky vyjadril k viacerým z vyznamenaných osobností slovenského kultúrneho a spoločenského 
života bez toho, aby aspoň v minimálnom rozsahu priblížil prínos, na základe ktorého im prezident 
udelil vyznamenania. Povinnosť odvysielať tento oznam nariadila Rada pre vysielanie a retransmisiu. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 

 23



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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-14/622: 
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: 26. 9. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-14/623: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 9. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 483/SKO/2014 zo dňa 10. 6. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 6077/443-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: súvislý záznam v čase od 00:55 hod. do 03:30 hod./ 
26. 12. 2013/súvislý záznam v čase od 00:55 hod. do 03:30 hod./28. 12. 2013/RING TV 
ÚK: INTERACTIV.ME, s. r. o.         číslo licencie: T/190, TD/33 
 
Uznesenie č. 14-14/30.0560: 
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. 
483/SKO/2014 INTERACTIV.ME, s. r. o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby RING TV zo dňa 
26. 12. 2013 v čase od 00:55 hod do 03:30 hod a zo dňa 28. 12. 2013 v čase od 00:55 hod do 03:30 
hod do 15 dní od doručenia žiadosti Rady o poskytnutie tohto záznamu vysielania, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  neprítomný 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za  
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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. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 000,- €, slovom jedentisíc 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  neprítomný 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za  
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-14/624: 
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: 26. 9. 2014                  Z: PLO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 481/SKO/2014 zo dňa 10. 6. 2014 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. štvrťrok 2014 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Štatistika o odvysielanom programe za obdobie/programová služba: január, február, marec 2014/TV 
MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17, TD/7, TD/47 
 
Uznesenie č. 14-14/31.0561: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 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. 481/SKO/2014 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l  
 

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

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

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

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

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-14/625: 
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: 26. 9. 2014                                                                                                          Z: PLO 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 323/SKO/2014 zo dňa 8. 4. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 16/SO/184/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Zakázaný tanec/18. 1. 2014/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-14/32.0562: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
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postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č.  
323/SKO/2014 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  
 

p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 18.1.2014 v čase o cca 13:08 hod odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
program Zakázaný tanec, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý 
obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, 
ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania a 
vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo programu možno považovať za 
primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, a ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného 
systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 
rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 
12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 2 500,- €, slovom dvetisícpäťsto eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***14, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 14-14/626: 
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: 26. 9. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-14/627: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 5. 9. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 375/SKO/2014 zo dňa 29. 4. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 160/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Crazy TV/14. 2. 2014/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 14-14/33.0563: 
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.  
375/SKO/2014 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  
 

p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 14. 2. 2014 v čase cca o 11:50 hod odvysielal v rámci programovej služby DAJTO program 
Crazy TV, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov, a ktorý obsahoval scény, 
ktoré naplnili hodnotiace kritérium obscénne gestá, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, 
frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania a zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, 
umelecké a morálne posolstvo programu možno považovať za primerané vekovej skupine 
maloletých od 15 rokov, a ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania 
podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 12 rokov, čím účastník 
konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov nesprávne 
uplatnil Jednotný systém označovania, 
 
Hlasovanie: 

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

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-14/628: 
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: 26. 9. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-14/629: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 5. 9. 2014                                      Z: PgO 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 377/SKO/2014 zo dňa 29. 4. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 166/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Šport/sponzorský odkaz internetový 
obchod Alza.sk/11. 2. 2014/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-14/34.0564: 
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. 
377/SKO/2014, MAC TV s.r.o.,  

 
porušil 

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

 
tým, 

 

 29



že v rámci programovej služby JOJ dňa 11. 2. 2014 v čase pred a po programe Šport o cca 19:59 hod 
a 20:08 hod. odvysielal komunikát označujúci za sponzora programu internetový obchod Alza.sk, 
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, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  neprítomný 
Alakša  za 
Danielová za 
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. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 319,- €, slovom tritisíc tristodevätnásť eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***14, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-14/630: 
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: 26. 9. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-14/631: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 9. 9. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 317/SKO/2014 zo dňa 8. 4. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 191/SO/2014) 
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(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované komunikáty/deň/programová služba: reklamné šoty v čase od 21:00:00 hod do 21:59:59 
hod/21. 2. 2014/JOJ 
ÚK: MAC TV, s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-14/35.0565: 
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. 
317/SKO/2014 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

že na televíznej programovej službe JOJ dňa 21. 2. 2014 v čase od 21:00:00 hod do 21:59:59 hod 
odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 21:04:24 hod do cca 21:10:24 hod v trvaní 6 minút, 
– reklamný blok v čase od cca 21:35:43 hod do cca 21:41:43 hod v trvaní 6 minút, 
– komunikát propagujúci film Životná šanca, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 

zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 21:41:47 hod do cca 21:42:07 hod v trvaní 20 sekúnd, 
v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 20 sekúnd, teda o 20 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 

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

Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-14/632: 
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: 26. 9. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-14/633: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 5. 9. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 590/SKL/2014 zo dňa 31. 7. 2014 
oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.         číslo licencie: R/88 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 603/SKL/2014 zo dňa 11. 8. 2014 
žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Radio ON s.r.o.          číslo licencie: R/99 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 

K bodu 38/ 
SK č.: 566/SKL/2014 zo dňa 18. 7. 2014 
oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.        číslo licencie: R/101 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 39/ 
SK č.: 602/SKL/2014 zo dňa 8. 8. 2014 
žiadosť o zmenu licencií na televízne vysielanie 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1, TD/2 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 40/ 
SK č.: 601/SKL/2014 zo dňa 3. 7. 2014 
oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Quartex group, spol. s r.o.       číslo licencie: TD/53 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 41/ 
SK č.: 430/SKL/2014 zo dňa 14. 5. 2014 
oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: BENET, s.r.o.         číslo licencie: T/122 
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V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 42/ 
SK č.: 563/SKL/2014 zo dňa 11. 7. 2014 
žiadosť o registráciu retransmisie 
ÚK: Peter Doskočil – PETROCOMP  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 43/ 
SK č.: 565/SKL/2014 zo dňa 17. 7. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Ing. Peter Babic       číslo registrácie: TKR/181 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 44/ 
SK č.: 306/SKL/2014 zo dňa 31. 3. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Slovak Telekom, a.s.       číslo registrácie: TKR/255 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 45/ 
SK č.: 492/SKL/2014 zo dňa 4. 6. 2014 
žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: Jana Revická - INŠTAL      číslo registrácie: TKR/101 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 46/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby Kinocola (www.kinocola.com) 
Poskytovateľ: Filmpark production s.r.o.  
Stanovisko č. 580/AMS/2014 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
47/ Rôzne 
 
1/ Oboznámenie sa Rady s rozhodnutím č. RP/043/2014 zo dňa 10. 6. 2014 
 
Uznesenie č. 14-14/47.0577: 
Rada berie na vedomie predložené rozhodnutie. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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2/ Čerpanie rozpočtu k 31. 7. 2014 
 
Uznesenie č. 14-14/47.0578: 
Rada berie na vedomie predložené čerpanie rozpočtu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
3/ Komentár k zákonnej úprave vysielania v čase volieb do orgánov samosprávy obcí 
 
Uznesenie č. 14-14/47.0579: 
Rada berie na vedomie predložený komentár. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
4/ Zahraničná pracovná cesta - Bukurešť, Rumunsko, 4. – 5. 9. 2014 
 
Uznesenie č. 14-14/47.0580: 
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu predsedovi Rady prof. Milošovi Mistríkovi, riaditeľovi 
kancelárie JUDr. Ľubošovi Kuklišovi PhD., vedúcemu právneho a licenčného odboru kancelárie Rady 
Mgr. Martinovi Dorociakovi a zamestnancovi kancelárie Mgr. Jurajovi Polákovi na 6. zasadnutie 
Stredoeurópskeho fóra regulačných orgánov (CERF), ktoré sa uskutoční v dňoch 4. – 5. 9. 2014 
v Bukurešti, Rumunsko. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  neprítomný 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 
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Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
5/ Zahraničná pracovná cesta - Telč, Česká republika, 23. – 24. 9. 2014 
 
Uznesenie č. 14-14/47.0580: 
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu predsedovi Rady prof. Milošovi Mistríkovi, riaditeľovi 
kancelárie Rady JUDr. Ľubošovi Kuklišovi, PhD. a zamestnankyni kancelárie Rady Mgr. Lucii 
Jelčovej, PhD. na konferenciu RRTV, ČTV a ČRo, ktorá sa uskutoční v dňoch 23. – 24. 9. 2014 
v Telči, Česká republika. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
6/ Zahraničná pracovná cesta - Tbilisi, Gruzínsko, 8. - 10. 10. 2014 
 
Uznesenie č. 14-14/47.0581: 
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu predsedovi Rady prof. Milošovi Mistríkovi, riaditeľovi 
kancelárie Rady JUDr. Ľubošovi Kuklišovi, PhD., vedúcej programového odboru kancelárie Rady 
Mgr. Margite Cafíkovej a zamestnancovi kancelárie Rady Mgr. Jurajovi Polákovi na 40. zasadnutie 
Európskej platformy regulačných orgánov (EPRA), ktoré sa uskutoční v dňoch 8. - 10. 10. 2014 
v Tbilisi, Gruzínsko. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
V Bratislave dňa 26. 8. 2014                                
                                

                                    prof. Miloš Mistrík 
                  predseda 
   Rady pre vysielanie a retransmisiu                                
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: PhDr. Marta Danielová   

 35


