
Zápisnica č. 15/2014 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 9. 9. 2014  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.  
Overovateľ: Ing. Peter Abrahám 
 
 
Rokovanie Rady otvoril podpredseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Sťažnosť č. 617/SL/2014 zo dňa 6. 8. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: TESATEL, s.r.o.     číslo registrácie: TKR/310 
 
3/ Sťažnosť č. 622/SL/2014 zo dňa 18. 6. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: ALIN-SA PRO LIMITED, Cyprus   
 
4/ SK č. : 254/SKO/2014 zo dňa 11. 3. 2014 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., 90,8 MHz Žilina) 
ÚK : RADIO ONE ROCK, s.r.o.      číslo licencie: R/106  
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 502/SO/2014      
(na vysielanie programu iQvíz zo dňa 22. 6. 2014)  
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s r.o.                     číslo licencie: TD/10 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 501/SO/2014      
(na vysielanie programu iQvíz zo dňa 15. 6. 2014)  
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s r.o.                     číslo licencie: TD/10 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 542/SO/2014      
(na vysielanie programu Myšlienky vraha zo dňa 9. 7. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 521/SO/2014      
(na vysielanie programu Camelot zo dňa 28. 6. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.            číslo licencie: T/39, TD/15 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 533/SO/2014      
(na vysielanie zo dňa 1. 7. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.            číslo licencie: T/39, TD/15 
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10/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 597/M/2014  
(monitorované dni: 19. 6. 2014) 
Vysielateľ: TES Media, s.r.o.        číslo licencie: TD/32 
 
11/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 593/M/2014  
(monitorované dni: 23. 5. 2014) 
Vysielateľ: e-Net, s.r.o.       číslo licencie: T/187 
 
12/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 610/M/2014  
(monitorované dni: 20. 6. 2014) 
Vysielateľ: TES Media, s.r.o.           číslo licencie: TD/121 
 
13/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 620/M/2014 
(monitorované dni: 18. 6. 2014) 
Vysielateľ: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.               číslo licencie: T/179, TD/115 
 
14/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 625/M/2014  
(monitorované dni: 3. 7. a 4. 7. 2014) 
Vysielateľ: Nitrička media s.r.o.          číslo licencie: TD/22 
 
15/ SK č.: 442/SKO/2014 zo dňa 27. 5. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č.267/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy /Tlačová beseda strany Smer-SD/ 
17. 3. 2014/TA3 
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: TD/14 
           
16/ SK č.: 413/SKO/2014 zo dňa 13. 5. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 174/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Plastický chirurg z Beverly Hills/19. 2. 2014/WAU 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/109 
 
17/ SK č.: 477/SKO/2014 zo dňa 10. 6. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 288/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: iQvíz /23. 3. 2014/TV8 
ÚK: PHONOTEX, spol. s r. o.       číslo licencie: TD/10 
 
18/ SK č.: 530/SKO/2014 zo dňa 24. 6. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 367/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Predpoveď počasia/sponzorský odkaz 
CSC Pharmaceuticals/29. 4. 2014/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
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19/ SK č.: 525/SKO/2014 zo dňa 24. 6. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č.436/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/reklamný šot/deň/programová služba: MSĽH 2014-Slovensko-
Taliansko/reklamný šot Poštová banka/ 17. 5. 2014/Jednotka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
         
 
NEVEREJNÉ 
 
20/ SK č.: 571/SKL/2014 zo dňa 18. 7. 2014 
oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: PO-MA, spol. s r.o.        číslo licencie: T/169 
 
21/ SK č.: 543/SKL/2014 zo dňa 9. 7. 2014 
žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: Káblová televízia – Bánov s.r.o., Bánov         
 
22/ SK č.: 588/SKL/2014 zo dňa 28. 7. 2014 
žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie  
č. T/149 
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o.  
    Ing. Tibor Mocsári 
    Mgr. Renáta Mikčová 
    Štúdio-VT s.r.o.       
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o.      číslo licencie: T/149 
 
23/ Rôzne 
 
 
Ústne pojednávanie: 
 
10:00 hod SK č.: SK č.: 442/SKO/2014 zo dňa 27. 5. 2014 
  C.E.N. s.r.o. 

 
 

************************* 
 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 644 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 14-15/1.0582:  
Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Sťažnosť č. 617/SL/2014 zo dňa 6. 8. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: TESATEL, s.r.o.     číslo registrácie: TKR/310 
 
Uznesenie č. 14-15/2.0583: 
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/310, spoločnosti Tesatel, s.r.o., Žilina, vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 
písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. zabezpečiť, aby sa v domoch, kde bola zriadená verejná elektronická 
komunikačná sieť, nenarušila možnosť príjmu programových služieb v doterajšom rozsahu pre tých 
obyvateľov, ktorí nie sú účastníkmi tejto siete, takým spôsobom, že pri zriaďovaní a prevádzke 
verejnej elektronickej komunikačnej siete sa zdrží akýchkoľvek úkonov, ktorými by narušil príjem 
uvedených programových služieb. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-15/645: 
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: 23. 9. 2014                     Z: 
PLO 
 
Úloha č. 14-15/646: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 19. 9. 2014                                 Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Sťažnosť č. 622/SL/2014 zo dňa 18. 6. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: ALIN-SA PRO LIMITED, Cyprus   
 
Uznesenie č. 14-15/3.0584: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
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podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 622/SL/2014 smerujúcu 
voči spoločnosti ALIN-SA PRO LIMITED, Cyprus a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 
10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-15/647: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 9. 2014                               Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK č. : 254/SKO/2014 zo dňa 11. 3. 2014 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., 90,8 MHz Žilina) 
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.      číslo licencie: R/106  
 
Uznesenie č. 14-15/4.0585: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 254/SKO/2014 
vedené proti vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o., Nitra 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 za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-15/648: 
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: 9. 10. 2014                    Z: 
PLO 
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Úloha č. 14-15/649: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 9. 2014                    Z: 
PLO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 502/SO/2014      
(na vysielanie programu iQvíz zo dňa 22. 6. 2014)  
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s r.o.                     číslo licencie: TD/10 
 
Uznesenie č. 14-15/5.0586: 
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. 502/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV8 vysielateľa PHONOTEX, spol. s r.o. a uznala ju 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-15/650: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 9. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 501/SO/2014      
(na vysielanie programu iQvíz zo dňa 15. 6. 2014)  
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s r.o.                     číslo licencie: TD/10 
 
Uznesenie č. 14-15/6.0587: 
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. 501/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV8 vysielateľa PHONOTEX, spol. s r.o. a uznala ju 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

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

Úloha č. 14-15/651: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 9. 2014                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-15/6.0588: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi PHONOTEX, spol. 
s r.o.:  
1.  v súvislosti s tým, že odvysielaním komunikátu iQvíz dňa 15. 6. 2014 o cca 13:02 hod a dňa 22. 6. 

2014 o cca 12:50 hod na programovej službe TV8, ktorý mohol naplniť definíciu telenákupu 
podľa § 32 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., v časti, v ktorej mali diváci podľa zadania nájsť 
slovenské mesto, mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti podľa § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z., zabezpečiť, aby bol vysielaný telenákup čestný, 

2.  vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
programovej službe TV8 odvysielal dňa 15. 6. 2014 o cca 17:08 hod komunikát Hudobné želania, 
ktorý nebol trvalo označený grafickým symbolom podľa Jednotného systému označovania, čím 
mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 

 
Hlasovanie: 

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

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

Úloha č. 14-15/652: 
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: 23. 9. 2014                               Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 542/SO/2014      
(na vysielanie programu Myšlienky vraha zo dňa 9. 7. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
    
Uznesenie č. 14-15/7.0589: 
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-
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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 9. 7. 2014 v čase o cca 16:01 hod v rámci programovej službe TV 
MARKÍZA odvysielal program Myšlienky vraha, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov 
do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-15/653: 
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: 23. 9. 2014                     Z: 
PLO 
 
Úloha č. 14-15/654: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.     
T: 19. 9. 2014                        Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 521/SO/2014      
(na vysielanie programu Camelot zo dňa 28. 6. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.            číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-15/8.0590: 
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. 521/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 14-15/655: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 9. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 533/SO/2014      
(na vysielanie zo dňa 1. 7. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.            číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-15/9.0591: 
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. 533/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-15/656: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 9. 2014                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-15/9.0592: 
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. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal 
Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania televíznej programovej služby JOJ zo dňa 1. 7. 2014 
v čase od 20:55 hod do 23:05 hod. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 14-15/657: 
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: 23. 9. 2014  Z: PLO 
  
K bodu 10/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 597/M/2014  
(monitorované dni: 19. 6. 2014) 
Vysielateľ: TES Media, s.r.o.        číslo licencie: TD/32 
 
Uznesenie č. 14-15/10.0593: 
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. 597/M/2014 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 19.6. 2014 vysielateľa TES Media, s.r.o. s licenciou č. TD/32 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-15/658: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 19. 9. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 593/M/2014  
(monitorované dni: 23. 5. 2014) 
Vysielateľ: e-Net, s.r.o.       číslo licencie: T/187 
 
Uznesenie č. 14-15/11.0594: 
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. 593/M/2014 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 23. 5. 2014 vysielateľa e-Net, s.r.o. s licenciou č. T/187 nebolo zistené porušenie právnych 
predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-15/659: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 19. 9. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 610/M/2014  
(monitorované dni: 20. 6. 2014) 
Vysielateľ: TES Media, s.r.o.           číslo licencie: TD/121 
 
Uznesenie č. 14-15/12.0595:  
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. 610/M/2014 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 20. 6. 2014 vysielateľa TES Media, s.r.o. s licenciou č. TD/121 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-15/660: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 19. 9. 2014                    Z: PgO 
    
K bodu 13/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 620/M/2014 
(monitorované dni: 18. 6. 2014) 
Vysielateľ: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.              číslo licencie: T/179, TD/115 
 
Uznesenie č. 14-15/13.0596: 
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. 620/M/2014 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 18.6. 2014 vysielateľa VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o. s licenciou č. T/179, TD/115 
nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za  
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za  
 Kmec              za  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-15/661: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 19. 9. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 625/M/2014  
(monitorované dni: 3. 7. a 4. 7. 2014) 
Vysielateľ: Nitrička media s.r.o.          číslo licencie: TD/22 
 
Uznesenie č. 14-15/14.0597: 
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 Nitrička media 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 televíznej 

programovej služby TV Nitrička v dňoch 3. 7. 2014 a 4. 7. 2014 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 Nitrička z dní 3. 7. 2014 a 4. 7. 2014. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
          
Úloha č. 14-15/662: 
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: 23. 9. 2014                    Z: 
PLO 
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K bodu 15/ 
SK č.: 442/SKO/2014 zo dňa 27. 5. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č.267/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy /Tlačová beseda strany Smer-SD/ 
17. 3. 2014/TA3 
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: TD/14 
   
Uznesenie č. 14-15/15.0599: 
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. 442/SKO/2014 vedené proti 
spoločnosti C.E.N. 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 zdržala sa 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
 Kmec              za  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 

Úloha č. 14-15/663: 
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: 23. 9. 2014                   Z: PLO 
 
Úloha č. 14-15/664: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 9. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 413/SKO/2014 zo dňa 13. 5. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 174/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Plastický chirurg z Beverly Hills/19. 2. 2014/WAU 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/109 
 
Uznesenie č. 14-15/16.0600: 
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. 
413/SKO/2014 MAC TV 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 19. 2. 2014 v čase cca o 12:33 hod odvysielal na televíznej programovej službe WAU program 
Plastický chirurg z Beverly Hills, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, 
a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „zobrazenie erotických pomôcok alebo 
erotických scén, ktoré sú vyrobené výlučne na prezentáciu erotiky a erotických tém“, 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  za  
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
 Kmec              za  
Škultéty  za 

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 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  za  
Abrahám  zdržal sa 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 14-15/665: 
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: 9. 10. 2014                    Z: 
PLO 
 
Úloha č. 14-15/666: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 19. 9. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 477/SKO/2014 zo dňa 10. 6. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 288/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: iQvíz /23. 3. 2014/TV8 
ÚK: PHONOTEX, spol. s r. o.       číslo licencie: TD/10 
 
Uznesenie č. 14-15/17.0601: 
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. 
477/SKO/2014 PHONOTEX spol. s r.o., Bratislava  

 
p o r u š i l  

 
povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. zabezpečiť, aby bol 

vysielaný telenákup čestný, 
 

tým, 
 
že na programovej službe TV8 dňa 23. 3. 2014 o cca 13:00 hod odvysielaný komunikát s názvom 
iQvíz, ktorý naplnil definíciu telenákupu podľa § 32 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., v časti, v ktorej 
bolo odvysielané druhé zadanie, neobsahoval jednoznačné a presné inštruovanie o spôsobe riešenia 
zadanej úlohy, nakoľko zadanie uvedené na obrazovke počas hry a zverejnené moderátorkou v úvode 
hry viedlo aj k iným riešeniam, než len k tomu, ku ktorému smerovali inštrukcie zverejnené 
moderátorkou a na obrazovke v neskoršom štádiu druhej hry, a ktoré bolo zverejnené na konci druhej 
hry,  
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
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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 za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-15/667: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vyhotoví písomné znenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 9. 10. 2014                    Z: 
PLO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 530/SKO/2014 zo dňa 24. 6. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 367/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Predpoveď počasia/sponzorský odkaz 
CSC Pharmaceuticals/29. 4. 2014/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-15/18.0602: 
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. 
530/SKO/2014 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 29. 4. 2014 v čase o cca 20:18:25 
hod a o cca 20:23:28 hod pred a po programe Predpoveď počasia komunikát označujúci za sponzora 
programu spoločnosť CSC Pharmaceuticals, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona 
č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby bol v čase o cca 20:18:25 hod na konci a v čase o cca 20:23:28 hod na 
začiatku zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými 
zložkami programovej služby, 
 
Hlasovanie: 

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

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

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 3 500 €, slovom tritisícpäťsto eur. 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-15/668: 
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: 9. 10. 2014                    Z: 
PLO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 525/SKO/2014 zo dňa 24. 6. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť 
č.436/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/reklamný šot/deň/programová služba: MSĽH 2014-Slovensko-
Taliansko/reklamný šot Poštová banka/ 17. 5. 2014/Jednotka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 14-15/19.0603: 
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. 525/SKO/2014 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 

p o r u š i l  
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povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 

že na televíznej programovej službe Jednotka dňa 17. 5. 2014 počas priameho prenosu športového 
podujatia, hokejového zápasu Slovensko – Taliansko odvysielaného v čase od 19:43 hod do 22:00 hod, 
odvysielal o cca 21:28:39 hod reklamný šot Poštová banka, ktorý bol vysielaný ešte 12 sekúnd po 
pokračovaní predmetného podujatia, čím došlo k porušeniu povinnosti zaradiť reklamný šot iba medzi 
jednotlivé časti podujatia alebo počas prestávok v ňom, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 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  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
 Kmec              za  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-15/669: 
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: 9. 10. 2014                    Z: 
PLO 
 
Úloha č. 14-15/670: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 9. 2014                    Z: PgO 

 18



    
K bodu 20/  
SK č.: 571/SKL/2014 zo dňa 18. 7. 2014 
oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: PO-MA, spol. s r.o.        číslo licencie: T/169 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 543/SKL/2014 zo dňa 9. 7. 2014 
žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: Káblová televízia – Bánov s.r.o., Bánov   
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 588/SKL/2014 zo dňa 28. 7. 2014 
žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie  
č. T/149 
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o.  
        Ing. Tibor Mocsári 
        Mgr. Renáta Mikčová 
        Štúdio-VT s.r.o.       
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o.      číslo licencie: T/149 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 9. 9. 2014                 
 
 
                 

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