
Zápisnica č. 12/2014 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 24. 6. 2014  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.  
Overovateľ: Mgr. Karol Haťapka 
 
 
Rokovanie Rady otvoril podpredseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 436/SO/2014      
(na vysielanie programu MSĽH 2014 zo dňa 17. 5. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie:  TD/1 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 373/SO/2014      
(na vysielanie programu Prvé televízne noviny  zo dňa 5. 5. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 356/SO/2014     
(na vysielanie programu Múmia sa vracia zo dňa 20. 4. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 383/SO/2014     
(na vysielanie programu Eurominúty zo dňa 26. 4. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/219, TD/16 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 358/SO/2014     
(na vysielanie programu Sexy výhra zo dňa 15. 4. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie:  TD/47 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 385/SO/2014      
(na vysielanie programu Asterix a Olympijské hry zo dňa 8. 5. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 371/SO/2014     
(na vysielanie programu Krvavé sprisahanie zo dňa 3. 5. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 312/SO/2014     
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 17. 3. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 357/SO/2014      
(na vysielanie programu Dámsky klub zo dňa 4. 12. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie:  TD/1 
       služba www.rtvs.sk  
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 367/SO/2014     
(na vysielanie programu Búrlivé víno zo dňa 29. 4. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 310/SO/2014      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 27. 3. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
13/ SK č.: 259/SKO/2014  zo dňa 11. 3. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 5933/441-2013) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Zoznamka / 2. 1. 2014/JOJ (teletext) 
ÚK: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39, TD/15 
     
14/ SK č.: 224/SKO/2014  zo dňa 25. 2. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 5603/404-2013 a 5604/405-2013) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Extrémne prípady/2.12.2013/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39, TD/15 
 
15/      

• SK č.: 262/SKO/2014 zo dňa 11. 3. 2014 
• SK č.: 158/SKO/2014 zo dňa 11. 2. 2014  

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 5510/389-2013, 5689/402-2013, 5601/399-2013, 5601/400-2013 a 6077/443-2013) 
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 4 písm. a), § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona 
č. 342/2012 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň /programová služba: Sexy výhra/26-29. 11. 2013 a 25.,  
26. a 28. 12. 2013/RING TV 
ÚK: INTERACTIV.ME, s. r. o.         číslo licencie: T/190, TD/33 
Predkladá: PLO         
ÚP: 10:00 hod 
 
16/ 

• SK č.: 402/SKO/2014 zo dňa 13. 5. 2014 
• SK č.: 157/SKO/2014 zo dňa 11. 2. 2014  

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 236/SO/2014 a č. 5598/398-2013, 5602/401-2013) 
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň /programová služba: Sexy výhra/27. 2. 2014, 6. 3. 
2014/Akčná výhra/30.11.2013/DAJTO 
ÚK:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
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NEVEREJNÉ 
 
17/ SK č.: 374/SKL/2014 zo dňa 17. 4. 2014 
oznámenie o zmene licencie na rozhlasové  vysielanie   
ÚK: WINTER média, a.s.        číslo licencie: R/108 
 
18/ SK č.: 21/SKL/2014 zo dňa 15. 4. 2014 
oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie   
ÚK: TV ORAVIA s.r.o.        číslo licencie: TD/36 
 
19/ SK č.: 439/SKL/2014 zo dňa 29. 5. 2014 
Žiadosť o odňatie licencie na digitálne televízne  vysielanie   
ÚK: L & L Media s.r.o.        číslo licencie: TD/25 
 
20/ SK č.: 308/SKL/2014 zo dňa 2. 4. 2014 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne  vysielanie   
ÚK: NOTA FILM s.r.o., Bratislava        
 
21/ SK č.: 433/SKL/2014 zo dňa 23. 5. 2014 
Žiadosť o vydanie krátkodobej  licencie na rozhlasové vysielanie   
ÚK: Slovenská letecká agentúra, s.r.o.        
 
22/ SK č.: 284/SKL/2014 zo dňa 21. 3. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Trnavatel, spol. s r.o.       číslo registrácie: TKR/161 
 
23/ SK č.: 283/SKL/2014 zo dňa 21. 3. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.     číslo registrácie: TKR/254 
 
24/ Rôzne 
 
 
Ústne pojednávanie: 
 
10:00 hod -  SK č.: 262/SKO/2014 zo dňa 11. 3. 2014 

SK č.: 158/SKO/2014 zo dňa 11. 2. 2014 
  INTERACTIV.ME, s. r. o. 

 
 

************************* 
 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 488 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 14-12/1.0444:  
Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 436/SO/2014      
(na vysielanie programu MSĽH 2014 zo dňa 17. 5. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie:  TD/1 
   
Uznesenie č. 14-12/2.0445: 
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 Rozhlasu a televízii Slovenska, 
vysielateľovi na základe zákona, vo veci možného porušenia § 35 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., 
v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe Jednotka odvysielal dňa 17. 5. 2014 počas 
prenosu športového podujatia Slovensko – Taliansko, odvysielaného medzi 19:43-22:00 (priamy 
prenos z hokejového stretnutia), o cca 21:28:36 hod. reklamný šot Poštová banka, čím mohlo dôjsť 
k porušeniu povinnosti zaradiť reklamný šot iba medzi jednotlivé časti alebo počas prestávok. 
 
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. 14-12/489: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 8. 7. 2014                             Z: PLO 
 
Úloha č. 14-12/490: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 4. 7. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 373/SO/2014      
(na vysielanie programu Prvé televízne noviny  zo dňa 5. 5. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-12/3.0446: 
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. 
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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. 373/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-12/491: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 4. 7. 2014          Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 356/SO/2014     
(na vysielanie programu Múmia sa vracia zo dňa 20. 4. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-12/4.0447: 
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. 356/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. 14-12/492: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 7. 2014                                Z: PgO 
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K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 383/SO/2014     
(na vysielanie programu Eurominúty zo dňa 26. 4. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 14-12/5.0448: 
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. 
v súvislosti s tým, že odvysielaním komunikátu Eurominúty dňa 26. 4. 2014 o cca 07:00 hod, ktorý 
mohol naplniť definíciu telenákupu podľa § 32 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., na programovej službe 
JOJ Plus mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti podľa § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., 
zabezpečiť, aby bol vysielaný telenákup čestný. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-12/493: 
Kancelária Rady v súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 8. 7. 2014                               Z: PLO 
 
Úloha č. 14-12/494: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 4. 7. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 358/SO/2014     
(na vysielanie programu Sexy výhra zo dňa 15. 4. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie:  TD/47 
 
Uznesenie č. 14-12/6.0449: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o. v súvislosti s tým, že odvysielaním komunikátov Sexy výhra dňa 15. 4. 2014 
o cca 00:20 hod, ktorý mohol naplniť definíciu telenákupu podľa § 32 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., 
na programovej službe DAJTO mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti podľa § 32 ods. 4 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z., zabezpečiť, aby bol vysielaný telenákup čestný. 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
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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. 14-12/495: 
Kancelária Rady v súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 8. 7. 2014                               Z: PLO 
 
Úloha č. 14-12/496: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 4. 7. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 385/SO/2014      
(na vysielanie programu Asterix a Olympijské hry zo dňa 8. 5. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
      
Uznesenie č. 14-12/7.0450: 
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. 385/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-12/497: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 7. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 371/SO/2014     
(na vysielanie programu Krvavé sprisahanie zo dňa 3. 5. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
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Uznesenie č. 14-12/8.0451: 
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. 371/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-12/498: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 7. 2014                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-12/8.0452: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby TV MARKÍZA dňa 3. 5. 2014 v čase o cca 22:22:01 
hod. odvysielal reklamný šot na lieky Ibalgin 400 a Ibalgin 400 48 tabliet, pričom v prípade lieku 
Ibalgin 400 48 tabliet mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby reklama na liek obsahovala jednoznačnú 
a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého 
v písomnej informácii pre používateľov lieku pribalenej k lieku. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-12/499: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 8. 7. 2014 Z: PLO 
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K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 312/SO/2014     
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 17. 3. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-12/9.0453: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom 
na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej 
programovej služby TV MARKÍZA dňa 17. 3. 2014 o cca 06:00 hod odvysielal program Teleráno, 
v ktorom došlo k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom 
v tomto programe mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zreteľne informovať verejnosť o existencii 
umiestňovania produktov označením na začiatku a na konci programu. 
  
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-12/500: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 8. 7. 2014                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 14-12/9.0454: 
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. 312/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za 
Škultéty  za 
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Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-12/501: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 7. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 357/SO/2014      
(na vysielanie programu Dámsky klub zo dňa 4. 12. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie:  TD/1 
       služba www.rtvs.sk  
 
Uznesenie č. 14-12/10.0455: 
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. 357/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka a voči audiovizuálnej mediálnej službe na 
požiadanie TV Archív, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska vysielateľa na základe zákona 
a uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie TV Archív podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú  a v časti týkajúcej sa 
vysielania televíznej programovej služby Jednotka podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 
308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
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. 14-12/502: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti týkajúcej sa audiovizuálnej 
mediálnej služby na požiadanie a dôvody nepreskúmateľnosti časti sťažnosti týkajúcej vysielania.  
T: 8. 7. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 367/SO/2014     
(na vysielanie programu Búrlivé víno zo dňa 29. 4. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-12/11.0456: 
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. 367/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
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spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-12/503: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 7. 2014                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-12/11.0457: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 29. 4. 2014 v čase o cca 20:18:25 hod 
a 20:23:28 hod odvysielal pred a po programe Predpoveď počasia komunikáty označujúce za sponzora 
programu spoločnosť CSC Pharmaceuticals, ktoré mohli naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z., bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej 
služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-2-0, uznesenie bolo prijaté.   
 
Úloha č. 14-12/504: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 8. 7. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 310/SO/2014      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 27. 3. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
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Uznesenie č. 14-12/12.0458:  
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 Rozhlasu a televízii Slovenska, 
vysielateľovi na základe zákona, vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 27.3.2014 v čase o cca 19:00 hod. odvysielal na televíznej programovej 
službe Jednotka v rámci programu Správy RTVS príspevok Boj so šmejdami, v ktorom mohlo dôjsť 
k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť. 
 
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. 14-12/505: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 8. 7. 2014                             Z: PLO 
 
Úloha č. 14-12/506: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 4. 7. 2014                                            Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-12/12.0458-1:  
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. 310/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska 
a uznala sťažnosť v časti možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 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. 14-12/507: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 4. 7. 2014                                Z: PgO 
    
K bodu 13/ 
SK č.: 259/SKO/2014  zo dňa 11. 3. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 5933/441-2013) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Zoznamka / 2. 1. 2014/JOJ (teletext) 
ÚK: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-12/13.0459: 
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. 
259/SKO/2014 MAC TV s.r.o., Bratislava  

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že dňa 2. 1. 2014 v čase o cca 15:07 hod odvysielal na doplnkovej obsahovej službe (teletexte) 
programovej služby JOJ na strane 801D komunikát (inzerát) v znení: „Moja pička sa celá chveje od 
vzrušenia a čaká, kedy ho už poriadne zapichneš a zaplníš ju horúcim semenom. Ak si nadržaný 
nečakaj, zavolaj!“, ktorý nebol označený žiadnym symbolom Jednotného systému označovania, hoci 
tento obsahoval vyjadrenia napĺňajúce hodnotiace kritérium obscénne a vulgárne vyjadrovanie, 
podmieňujúce klasifikáciu a označenie daného komunikátu ako nevhodného a neprístupného pre 
maloletých divákov do 18 rokov, čím došlo 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. 
 

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.“ 
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V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921 , 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS ***14, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-0-4, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-12/508: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 24. 7. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-12/509: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 7. 2014                                                Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
SK č.: 224/SKO/2014  zo dňa 25. 2. 2014 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 5603/404-2013 a 5604/405-2013) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Extrémne prípady/2.12.2013/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-12/14.0460: 
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. 
224/SKO/2014 MAC TV s.r.o., Bratislava  

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že dňa 2. 12. 2013 v čase cca od 9:10 hod odvysielal v rámci programovej služby JOJ program 
Extrémne prípady, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, hoci tento 
obsahoval vyjadrenia napĺňajúce hodnotiace kritérium expresívne vyjadrovanie a vulgárne 
vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na jeho kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu 
spracovania alebo zobrazenia ako aj vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo 
daného programu podmieňujú klasifikáciu a označenie daného programu ako nevhodného 
a neprístupného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného 
systému označovania, 
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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. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. vo výške 2 500,- €, slovom 
dvetisícpäťsto eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921 , 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS ***14, KS 6548. 
 
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. 14-12/510: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 24. 7. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-12/511: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 7. 2014                                                Z: PgO 
 
K bodu 15/ 

• SK č.: 262/SKO/2014 zo dňa 11. 3. 2014 
• SK č.: 158/SKO/2014 zo dňa 11. 2. 2014  

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 5510/389-2013, 5689/402-2013, 5601/399-2013, 5601/400-2013 a 6077/443-2013) 
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 4 písm. a), § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona 
č. 342/2012 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň /programová služba: Sexy výhra/26-29. 11. 2013 a 25.,  
26. a 28. 12. 2013/RING TV 
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ÚK: INTERACTIV.ME, s. r. o.         číslo licencie: T/190, TD/33 
ÚP: 10:00 hod 
   
Uznesenie č. 14-12/15.0461: 
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. 262/SKO/2014,  158/SKO/2014 INTERACTIV.ME, s. r. o., Bratislava  

 
p o r u š i l  

 
I  

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

vysielaný telenákup čestný, 
 

tým, 
 
že komunikáty Sexy výhra, ktoré naplnili definíciu telenákupu podľa § 32 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. 
z. a ktoré boli odvysielané na programovej službe RING TV 
- v dňoch  26. 11. 2013 o cca 01:08 hod, v časti, v ktorej mali diváci spočítať všetky čísla na 

obrázku (v poradí tretia hra), 27. 11. 2013 o cca 0:55 hod v časti, v ktorej mali diváci spočítať 
všetky čísla zo všetkých trojuholníkov (v poradí piata hra), 28. 11. 2013 o cca 00:56 hod v časti, 
v ktorej mali diváci spočítať všetky čísla uvedené na obrázku (v poradí druhá hra), 29. 11. 2013 
o cca 01:00 hod v časti, v ktorej mali diváci spočítať všetky čísla zo všetkých trojuholníkov (v 
poradí druhá hra), 25. 12. 2013 o cca 01:02 hod, 26. 12. 2013 o cca 01:02 hod a 28. 12. 2013 o cca 
01:02 hod neobsahovali informáciu pre divákov o tom, že správne riešenie zadania nebude 
uvedené v rámci vysielania týchto komunikátov a ani o možnosti, kde, kedy a ako môžu zistiť 
výsledok odvysielaných zadaní,  

- v dňoch 26. 11. 2013 o cca 01:08 hod, v časti, v ktorej mali diváci spočítať všetky čísla na obrázku 
(v poradí tretia hra), 27. 11. 2013 o cca 0:55 hod v časti, v ktorej mali diváci spočítať všetky čísla 
zo všetkých trojuholníkov (v poradí piata hra), 28. 11. 2013 o cca 00:56 hod v časti, v ktorej mali 
diváci spočítať všetky čísla uvedené na obrázku (v poradí druhá hra), 29. 11. 2013 o cca 01:00 hod 
v časti, v ktorej mali diváci spočítať všetky čísla zo všetkých trojuholníkov (v poradí druhá hra), 
26. 12. 2013 o cca 01:02 hod a 28. 12. 2013 o cca 01:02 hod, neobsahovali jednoznačné a úplné 
inštruovanie o spôsobe riešenia zadaných úloh,   

 
Hlasovanie: 

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

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

II 
 

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

tým, 
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že na programovej službe RING TV odvysielal v dňoch 26. 11. 2013 o cca 01:08 hod, 27. 11. 2013 
o cca 0:55 hod, 28. 11. 2013 o cca 00:56 hod, 29. 11. 2013 o cca 01:00 hod komunikáty Sexy výhra 
bez označenia grafickým symbolom nevhodnosti alebo neprístupnosti podľa Jednotného systému 
označovania a dňa 25. 12. 2013 o cca 01:02 hod komunikát Sexy výhra, ktorý bol úvodné cca 4 minúty 
25 sekúnd odvysielaný bez označenia grafickým symbolom nevhodnosti alebo neprístupnosti podľa 
Jednotného systému označovania a ktoré obsahovali scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium 
zobrazenia erotických scén vyrobených výlučne za účelom prezentácie erotiky podmieňujúce ich 
klasifikáciu ako nevhodných a neprístupných pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, a teda 
účastník konania odvysielaním týchto komunikátov bez označenia grafickým symbolom nevhodnosti a 
neprístupnosti podľa Jednotného systému označovania, resp. v prípade komunikátu odvysielaného dňa 
25. 12. 2013 o cca 01:02 hod bez označenia grafickým symbolom nevhodnosti a neprístupnosti podľa 
Jednotného systému označovania počas úvodných 4 minút a 25 sekúnd 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. a) zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu - upozornenie na 
porušenie  zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
Hlasovanie: 

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

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

Úloha č. 14-12/512: 
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: 24. 7. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-12/513: 
Kancelária Rady oznám sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 7. 2014                    Z: PgO 
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K bodu 16/ 
• SK č.: 402/SKO/2014 zo dňa 13. 5. 2014 
• SK č.: 157/SKO/2014 zo dňa 11. 2. 2014  

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 236/SO/2014 a č. 5598/398-2013, 5602/401-2013) 
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň /programová služba: Sexy výhra/27. 2. 2014, 6. 3. 
2014/Akčná výhra/30.11.2013/DAJTO 
ÚK:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
Uznesenie č. 14-12/16.0462: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správnych konaní č. 
157/SKO/2014, 402/SKO/2014 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  

 
p o r u š i l  

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

vysielaný telenákup čestný, 
 

tým, 
 
že na programovej službe DAJTO  

- dňa 30. 11. 2013 o cca 06:42 hod odvysielaný komunikát s názvom Akčná výhra, ktorý naplnil 
definíciu telenákupu podľa § 32 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., v časti, v ktorej mali diváci 
podľa zadania na televíznej obrazovke spočítať všetky číslice na obrazovke,  

- dňa 27. 2. 2014 o cca 01:46 hod odvysielaný komunikát s názvom Sexy výhra, ktorý naplnil 
definíciu telenákupu podľa § 32 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., v časti, v ktorej mali diváci 
podľa zadania na televíznej obrazovke spočítať všetky čísla uvedené na obrázku a 

- dňa 6. 3. 2014 o cca 01:01 hod odvysielaný komunikát s názvom Sexy výhra, ktorý naplnil 
definíciu telenákupu podľa § 32 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., v časti, v ktorej mali diváci 
podľa zadania na televíznej obrazovke spočítať všetky čísla na obrázku,  

neobsahovali jednoznačné, presné a úplné inštruovanie o spôsobe riešenia zadaných úloh,  
 
Hlasovanie: 

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

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

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 12 000,- €, slovom dvanásťtisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
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Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***14, KS6548. 
 
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. 14-12/514: 
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: 24. 7. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-12/515: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 7. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 374/SKL/2014 zo dňa 17. 4. 2014 
oznámenie o zmene licencie na rozhlasové  vysielanie   
ÚK: WINTER média, a.s.        číslo licencie: R/108 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 21/SKL/2014 zo dňa 15. 4. 2014 
oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie   
ÚK: TV ORAVIA s.r.o.        číslo licencie: TD/36 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 439/SKL/2014 zo dňa 29. 5. 2014 
Žiadosť o odňatie licencie na digitálne televízne  vysielanie   
ÚK: L & L Media s.r.o.        číslo licencie: TD/25 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 20/  
SK č.: 308/SKL/2014 zo dňa 2. 4. 2014 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne  vysielanie   
ÚK: NOTA FILM s.r.o., Bratislava 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 433/SKL/2014 zo dňa 23. 5. 2014 

 19



Žiadosť o vydanie krátkodobej  licencie na rozhlasové vysielanie   
ÚK: Slovenská letecká agentúra, s.r.o.  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 284/SKL/2014 zo dňa 21. 3. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Trnavatel, spol. s r.o.       číslo registrácie: TKR/161 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 283/SKL/2014 zo dňa 21. 3. 2014 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.     číslo registrácie: TKR/254 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
24/ Rôzne 
 
1/ Plán zasadnutí Rady na 2. polrok 2014 
 
Uznesenie č. 14-12/24.0470: 
Rada schvaľuje plán zasadnutí Rady na 2. polrok 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. 
 
 
2/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 5. 2014 
 

Uznesenie č. 14-12/24.0471: 
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 3. 5. 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. 
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3/ Mimoriadna odmena riaditeľovi Kancelárie Rady 
 
Uznesenie č. 14-12/24.0472: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu zo 
dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 3. marca 2004 a § 20 ods. 1  
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme schvaľuje odmenu riaditeľovi Kancelárie Rady podľa predloženého návrhu. Odmena bude 
vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac jún 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. 14-12/523: 
Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmeny riaditeľa Kancelárie v zmysle schváleného uznesenia.  
T: 9. 7. 2014                                Z: ÚRK 
 
 
4/ Stanovisko Rady k možnému zriadeniu spoločného regulačného orgánu  
 
Uznesenie č. 14-12/24.0473: 
Rada berie na vedomie predložené Stanovisko Rady pre vysielanie retransmisiu k možnému zriadeniu 
spoločného regulačného orgánu pre oblasti mediálnych služieb a elektronických komunikácií  
 
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. 
 
 
5/ Zahraničná pracovná cesta, Brusel, Belgicko 
 
Uznesenie č. 14-12/24.0473: 
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu zamestnancovi Kancelárie Rady Mgr. Jurajovi Polákovi na 
zasadnutie predsedníctva Európskej platformy regulačných orgánov, ktoré sa uskutoční dňa 2. 7. 2014 
v Bruseli, Belgicko. 
 
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. 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 24. 6. 2014                                
 
                                      
 
 

     
              prof. Miloš Mistrík 

                  predseda 
   Rady pre vysielanie a retransmisiu                                
 
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Mgr. Karol Haťapka 
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