
Zápisnica č. 17/2014 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 7. 10. 2014  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Vladimír Holan 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 618/SO/2014      
(na vysielanie upútaviek zo dňa 17. 8. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.            číslo licencie: T/39, TD/15 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 581/SO/2014      
(na vysielanie Pozvánky na koncert R. Müllera & Fragile z dní 14. – 17. 7. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 568/SO/2014     
(na vysielanie programu Láska nepozná vojnu zo dňa 19. 7. 2014)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 604/SO/2014      
(na vysielanie programu Hlavné správy zo dňa 6. 8. 2014)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 579/SO/2014      
(na vysielanie programu EROTIC KVIZ SHOW zo dňa 13. 7. 2014)  
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r. o.       číslo licencie: TD/10 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 577/SO/2014     
(na vysielanie programu Upírske denníky zo dňa 10. 7. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 560/SO/2014     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 12. 7. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 574/SO/2014     
(na vysielanie programu Deň s Cuco zo dňa 22. 7. 2014)  
Vysielateľ: RADIO, a.s.        číslo licencie: R/116 
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10/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 649/M/2014 
(monitorované dni: 22. 4., 23. 4., 24. 4., 25. 4. 2014) 
Vysielateľ: Videoštúdio RIS, spol. s r. o.     číslo licencie:TD/67 - 71 
 
11/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 678/M/2014  
(monitorované dni: 15. 6. 2014) 
Vysielateľ: TATRA – AEC, spol. s r.o.          číslo licencie: TD/93  
 
12/ SK č.: 547/SKO/2014 zo dňa 7. 7. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 384/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Reportéri/Nanútený správca/24. 4. 2014/ 
Jednotka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
13/ SK č.: 376/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 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Šport/vystúpenie slovenských 
akrobatických lyžiarok na Olympijských hrách v Soči/11. 2. 2014/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39; TD/15 
 
14/ SK č.: 322/SKO/2014 zo dňa 8. 4. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 28/SO/200/2014) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Veľké noviny/Náhly záchvat za 
volantom/12. 1. 2014/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39; TD/15 
          
15/ SK č.: 478/SKO/2014 zo dňa 10. 6. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 300/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3, § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/monitorovaný komunikát/deň/programová služba: Tombstone – Mesto 
zločinu/upútavka na program Chaos/28. 3. 2014/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219, TD/16 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
16/ SK č.: 670/SKL/2014 zo dňa 12. 9. 2014 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: D. EXPRES, k.s.         číslo licencie: R/112 
 
17/ Rôzne 

 
 

************************* 
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K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 722 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 14-17/1.0652:  
Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 618/SO/2014      
(na vysielanie upútaviek zo dňa 17. 8. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.            číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-17/2.0653: 
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. 618/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 zdržala sa 
Dinka  zdržal sa 
Haťapka za 
Holan   proti 
Kmec              za 
Škultéty  zdržal sa 

Výsledok hlasovania: 5-1-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-17/723: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 10. 2014                          Z: PgO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 581/SO/2014      
(na vysielanie Pozvánky na koncert R. Müllera & Fragile z dní 14. – 17. 7. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
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Uznesenie č. 14-17/3.0654: 
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 § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA 

- dňa 14. 7. 2014 v čase od 07:00:00 hod do 07:59:59 hod, v čase od 17:00:00 hod do 17:59:59 
hod, v čase od 20:00:00 hod do 20:59:59 hod, 

- dňa 15. 7. 2014 v čase od 16:00:00 hod do 16:59:59 hod, v čase od 18:00:00  hod do 18:59:59 
hod, v čase od 22:00:00 hod do 22:59:59 hod, v čase od 23:00:00 hod do 23:59:59 hod, 

- dňa 16. 7. 2014 v čase od 15:00:00 hod do 15:59:59 hod, v čase od 20:00:00 hod do 20:59:59 
hod, v čase od 23:00:00 hod do 23:59:59 hod, 

- dňa 17. 7. 2014 v čase od 07:00:00 hod do 07:59:59 hod, v čase od 16:00:00 hod do 16:59:59 
hod, v čase od 20:00:00 hod do 20:59:59 hod a v čase od 23:00:00 hod do 23:59:59 hod 

mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút. 
 
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. 14-17/724: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 21. 10. 2014  Z: PLO 
 
Úloha č. 14-17/725: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 17. 10. 2014  Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 568/SO/2014     
(na vysielanie programu Láska nepozná vojnu zo dňa 19. 7. 2014)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 14-17/4.0655: 
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. 568/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnenú. 
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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. 14-17/726: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 10. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 604/SO/2014      
(na vysielanie programu Hlavné správy zo dňa 6. 8. 2014)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 14-17/5.0656: 
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. 604/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. zo dňa 6. 8. 2014 a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-17/727: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 17. 10. 2014                             Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 579/SO/2014      
(na vysielanie programu EROTIC KVIZ SHOW zo dňa 13. 7. 2014)  
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r. o.       číslo licencie: TD/10 
 
Uznesenie č. 14-17/6.0657: 
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. 579/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. 14-17/728: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 10. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 577/SO/2014     
(na vysielanie programu Upírske denníky zo dňa 10. 7. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
    
Uznesenie č. 14-17/7.0658: 
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 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 10. 7. 2014  v čase od cca 11:35 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby 
TV MARKÍZA program Upírske denníky, 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   za 
Kmec              za 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-17/729: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 21. 10. 2014  Z: PLO 
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Úloha č. 14-17/730: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 17. 10. 2014  Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 560/SO/2014     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 12. 7. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-17/8.0659: 
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. 560/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-17/731: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 10. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 574/SO/2014     
(na vysielanie programu Deň s Cuco zo dňa 22. 7. 2014)  
Vysielateľ: RADIO, a.s.        číslo licencie: R/116 
 
Uznesenie č. 14-17/9.0660: 
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. 574/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby FUN RADIO vysielateľa Radio, a.s. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-1-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-17/732: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 10. 2014                                Z: PgO 
  
K bodu 10/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 649/M/2014 
(monitorované dni: 22. 4., 23. 4., 24. 4., 25. 4. 2014) 
Vysielateľ: Videoštúdio RIS, spol. s r. o.     číslo licencie:TD/67 - 71 
 
Uznesenie č. 14-17/10.0661: 
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 Videoštúdio RIS, 
spol. s r. o., držiteľovi licencií č. TD/67, TD/68, TD/69, TD/70, TD/71, vo veci možného porušenia 

I. § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe TV SEN 
dňa 22. 4. 2014 o cca 21:00 hod., na programovej službe TVM dňa 25. 4. 2014 o cca 
21:00 hod., na programovej službe TVS dňa 23. 4. 2014 o cca 09:00 hod. odvysielal 
sponzorovaný program City Lady, pri ktorom neuviedol sponzorský odkaz na konci 
programu a na programovej službe TV SEN dňa 22. 4. 2014 o cca 21:23, na programovej 
službe TVM dňa 25. 4. 2014 o cca 21:23 hod., na programovej službe TVS dňa 23. 4. 
2014 o cca 09:23 hod. odvysielal sponzorovaný program Gamebot, pri ktorom neuviedol 
sponzorský odkaz na začiatku programu, čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti označiť 
sponzora programu na začiatku a na konci programu, 

II. § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe TV SEN 
dňa  22. 4. 2014 o cca 21:00 hod., na programovej službe TVM dňa 25. 4. 2014 o cca 
21:00 hod., na programovej službe TVS dňa 23. 4. 2014 o cca 9:00 hod. a na programovej 
službe TVB dňa 24. 4. 2014 o cca 21:00 hod. odvysielal sponzorovaný program City 
Lady, v ktorom mohlo prostredníctvom osobitných propagačných zmienok dôjsť 
k priamej podpore predaja služby – liečba prostredníctvom prístroja Biocon 2000. 

 
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. 14-17/733: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 21. 10. 2014                               Z: PLO 
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K bodu 11/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 678/M/2014  
(monitorované dni: 15. 6. 2014) 
Vysielateľ: TATRA – AEC, spol. s r.o.          číslo licencie: TD/93  
 
Uznesenie č. 14-17/11.0662: 
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. 678/M/2014 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 15. 6. 2014 vysielateľa TATRA – AEC, spol. s r.o. s licenciou č. TD/93 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. 14-17/734: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 17. 10. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
SK č.: 547/SKO/2014 zo dňa 7. 7. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 384/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Reportéri/Nanútený správca/24. 4. 2014/ 
Jednotka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 14-17/12.0663:  
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. 547/SKO/2014 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona, 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že dňa 24. 4. 2014 v čase od cca 21:58 hod. odvysielal v rámci programovej služby Jednotka v 
programe Reportéri príspevok Nanútený správca, ktorým došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť 
všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby, keďže 
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v príspevku absentovali závažné a relevantné informácie, t. j. vyjadrenia dotknutej strany, 
správcovskej spoločnosti Jégého správcovská a.s., k závažným tvrdeniam, ktoré na adresu tejto 
spoločnosti zazneli v rámci príspevku, pričom tieto vyjadrenia neodzneli ani následne, v relevantnej 
časovej súvislosti v iných programoch v rámci danej televíznej programovej služby, 
 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-1-0, 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  proti 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-17/735: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T:  7. 11. 2014                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-17/736: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 17. 10. 2014                                                       Z: PgO 
    
K bodu 13/ 
SK č.: 376/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 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Šport/vystúpenie slovenských 
akrobatických lyžiarok na Olympijských hrách v Soči/11. 2. 2014/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39; TD/15 
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Uznesenie č. 14-17/13.0664: 
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. 
376/SKO/2014 MAC TV s.r.o.  
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 
že na  televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 11. 2. 2014 o cca 19:59 hod v rámci programu 
Šport príspevok informujúci o vystúpení slovenských akrobatických lyžiarok na Olympijských hrách 
v Soči, v ktorom neoddelil hodnotiace komentáre, cit. (označené boldom): 
 
„V premiére slop stylu pod piatimi kruhmi si slovenské akrobatické lyžiarky zbytočne urobili hanbu. 
Natália Šlepecká predviedla neuveriteľne opatrnú jazdu. Pri pomalej rýchlosti jej skoky nemali ani 
výšku, ani dĺžku a pripomínala skôr turistku ako olympioničku. To, že tri dni bojovala  infúziami s 
 virózou a po  poškodení chrupavky aj s bolesťami kolena, mnohé jej uškŕňajúce sa konkurentky asi 
nevedeli. Je však na zamyslenie, prečo sa v takomto stave vôbec postavila na štart ...“.  
 
 od informácií spravodajského charakteru, čím došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti,  
 

 
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 § 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 
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Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-17/737: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 7. 11. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-17/738: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 10. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
SK č.: 322/SKO/2014 zo dňa 8. 4. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 28/SO/200/2014) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Veľké noviny/Náhly záchvat za 
volantom/12. 1. 2014/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 14-17/14.0665: 
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. 322/SKO/2014 vedené voči 
spoločnosti MAC TV s.r.o., Bratislava podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
          
Úloha č. 14-17/739: 
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: 21. 10. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-17/740: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 10. 2014                    Z: PgO 
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K bodu 15/ 
SK č.: 478/SKO/2014 zo dňa 10. 6. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 300/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3, § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/monitorovaný komunikát/deň/programová služba: Tombstone – Mesto 
zločinu/upútavka na program Chaos/28. 3. 2014/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219, TD/16 
   
Uznesenie č. 14-17/15.0666: 
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.  
478/SKO/2014 MAC TV s.r.o. 
 

I. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že dňa 28. 3. 2014 v čase o cca 20:30 hod odvysielal na televíznej programovej službe JOJ PLUS 
program Tombstone – Mesto zločinu, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 
rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „detailné a naturalistické 
zobrazenie násilných aktov“, „vulgárne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt, 
frekvenciu výskytu, spôsob a formu spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, 
druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané 
vekovej skupine maloletých od 15 rokov“, t.j. klasifikačné kritéria ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 
5 Jednotného systému označovania opodstatňujú klasifikáciu programu ako nevhodného pre vekovú 
skupinu maloletých 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  zdržal sa 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka zdržal sa 
Holan   za 
Kmec              za  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-3, 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 3 000,- €, slovom tritisíc 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, KS6548. 
 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 

 
II. 

 
porušil 

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

 
tým, 

 
že dňa 28. 3. 2014 o cca 21:48 hod. na programovej službe JOJ PLUS odvysielal komunikát 
propagujúci vlastný program vysielateľa MAC TV s.r.o., Chaos, ktorý naplnil definíciu vlastnej 
propagácie podľa § 37a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. a zároveň reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z., a pri ktorom nezabezpečil, aby bola reklama slušná, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-3, 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  zdržal sa  
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Abrahám  zdržal sa 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka zdržal sa 
Holan   za 
Kmec              za  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 

Úloha č. 14-17/741: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 7. 11. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-17/742: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 17. 10. 2014                               Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 670/SKL/2014 zo dňa 12. 9. 2014 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: D. EXPRES, k.s.         číslo licencie: R/112 
 
Uznesenie č. 14-17/16.0668: 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 17/ Rôzne 
 
1/ Oboznámenie sa Rady s rozhodnutím č. RP/047/2014 zo dňa 26.8.2014 
 
Uznesenie č. 14-17/17.0669: 
Rada berie na vedomie predložené rozhodnutie. 
 
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/ Služobná cesta, Brusel, 14. 10. 2014 
 
Uznesenie č. 14-17/40.0670: 
Rada schvaľuje zahraničnú služobnú cestu riaditeľa Kancelárie Rady Mgr. Ľuboša Kukliša, PhD.,  
na zasadnutie ERGA – podskupiny k nezávislosti regulačných orgánov, ktoré sa uskutoční dňa  
14. 10. 2014 v Bruseli.  
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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. 
 
 
3/ Služobná cesta, Brusel, 21. 10. 2014 
 
Uznesenie č. 14-17/40.0671: 
Rada schvaľuje zahraničnú služobnú cestu riaditeľa Kancelárie Rady Mgr. Ľuboša Kukliša, PhD. 
a vedúceho právneho odboru Mrg. Martina Dorociaka na plenárke zasadnutie ERGA, ktoré sa 
uskutoční dňa 21. 10. 2014 v Bruseli.  
 
 
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. 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 7. 10. 2014                 
 
 
                 

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