
Zápisnica č. 16/2014 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 23. 9. 2014  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: Mgr. Martin Dorociak  
Overovateľ: Mgr. Karol Haťapka 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Sťažnosť č. 607/SL/2014 zo dňa 18. 7. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: Orange Slovensko, a.s.    číslo registrácie: TKR/257 
 
3/ Sťažnosť č. 608/SL/2014 zo dňa 18. 7. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: MIKOTEL, s.r.o.     číslo registrácie: TKR/226 
 
4/ Sťažnosť č. 612/SL/2014 zo dňa 18. 7. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: Slovak Telekom, a.s.     číslo registrácie : TKR/255 
 
5/ Sťažnosť č. 606/SL/2014 zo dňa 18. 7. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.  číslo registrácie : TKR/254 
 
6/ Sťažnosť č. 605/SL/2014 zo dňa 18. 7. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: M7 Group S.A., Luxemburg  
 
7/ / Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 558/SO/2014.      
(na vysielanie programu 24 hodín vo svete zo dňa 11. 7. 2014)  
Vysielateľ: C.E.N. s. r.o.       číslo licencie: TD/14 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 523/SO/2014      
(na vysielanie programu EROTIC KVIZ SHOW zo dňa 27. 6. 2014)  
Vysielateľ: Slovak Sport, s.r.o.         číslo licencie: TD/126 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 569/SO/2014      
(na vysielanie programu Nie je čo stratiť zo dňa 20. 7. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.            číslo licencie: T/39, TD/15 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 541/SO/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 8. 7. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 534/SO/2014      
(na vysielanie programu iQvíz zo dňa 2. 7. 2014)  
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r. o.               číslo licencie: TD/10 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 567/SO/2014      
(na vysielanie programu Veštiareň zo dňa 18. 7. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/7 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 524/SO/2014     
(na vysielanie programu Dracula zo dňa 30. 6. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 578/SO/2014     
(na vysielanie programu Črepiny* zo dňa 7. 7. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: AVMS 
 
15/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 621/M/2014  
(monitorované dni: 18. 6. 2014) 
Vysielateľ: ASISTENT CONSULTING COMPANY, s.r.o.        číslo licencie: R/122 
 
16/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 592/M/2014  
(monitorované dni: 24., 27 .6. 2014) 
Vysielateľ: ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r. o,   číslo licencie: T/156 
 
17/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 626/M/2014  
(monitorované dni: 17. 6. 2014) 
Vysielateľ: Rádio WOW s.r.o.           číslo licencie: R/113 
 
18/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 651/M/2014  
(monitorované dni: 16. 6. 2014 ) 
Vysielateľ: Slov Media Group s.r.o.     číslo licencie: TD/106 
 
19/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 545/M/2014 
(monitorované dni: 27. 6. 2014) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/13, RD/14 
 
20/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2014 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
      MAC TV s.r.o. 
      MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
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21/ SK č.: 531/SKO/2014 zo dňa 24. 6. 2014  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č.310/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS/Boj so šmejdami / 
27.3.2014/Jednotka. 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
22/ SK č.: 555/SKO/2014 zo dňa 7. 7. 2014  
Doplnenie: Správa č. 508/M/2014 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované dni/programová služba: 29. 5., 30.5. a 31. 5. 2014 / JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/219; TD/16 
 
23/ SK č.: 554/SKO/2014 zo dňa 7. 7. 2014  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Správa č.485/M/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g), 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: celý záznam vysielania v čase od 9:00 do 15.00 hod. 
neoznačený logom /26.5.2014,2.6.2014/ nedodal vyžiadaný súvislý záznam vysielania/ TV Karpaty 
ÚK: TV Karpaty, s.r.o.        číslo licencie: T/181, TD/13 
 
24/ SK č.: 482/SKO/2014 zo dňa 10. 6. 2014 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. štvrťrok 2014 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Štatistika o odvysielanom programe za obdobie/programová služba: január, február, marec 2014/JOJ, 
JOJ PLUS, WAU 
ÚK: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, TD/16, TD/109 
 
25/ SK č.: 479/SKO/2014 zo dňa 10. 6. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 277/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Šport/Najrýchlejšie K.O. na svete!/ 
19. 3. 2014/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
26/ SK č.: 297/SKO/2014 zo dňa 25. 3. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 7/SO/104/2014, 131/SO/2014, 6030/431-2013) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a), § 34 ods. 1, § 35 ods. 3, § 36 ods. 2  
zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: upútavka na program Súdna 
sieň/5.1.2014, Šport/komunikát Tatry moutain resort, a.s ., Panelák/komunikát Berlin – Chemie 
Merarini./23.12.2013/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
         
 
NEVEREJNÉ 
 
27/ SK č.: 627/SKL/2014 zo dňa 14. 8. 2014 
Žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové digitálne vysielanie 
ÚK: Gregor Agency – G.A. Records s.r.o.        
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28/ SK č.: 652/SKL/2014 zo dňa 4. 9. 2014 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Novo dubnická dražobná, s.r.o., Nová Dubnica       
 
29/ SK č.: 658/SKL/2014 zo dňa 9. 9. 2014 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.       číslo licencie: R/84 
 
30/ SK č.: 650/SKL/2014 zo dňa 4. 9. 2014 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: L-MEDIA s.r.o.       číslo licencie: R/107 
 
31/ SK č.: 629/SKL/2014 zo dňa 8. 8. 2014 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.       číslo licencie: TD/129 
 
32/ SK č.: 628/SKL/2014 zo dňa 8. 8. 2014 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.       číslo licencie: TD/35 
 
33/ SK č.: 631/SKL/2014 zo dňa 8. 8. 2014 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.       číslo licencie: TD/127 
 
34/ SK č.: 630/SKL/2014 zo dňa 8. 8. 2014 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.       číslo licencie: TD/128 
 
35/ SK č.: 632/SKL/2014 zo dňa 8. 8. 2014 
Žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.       číslo licencie: T/201 
 
36/ SK č.: 644/SKL/2014 zo dňa 26. 8. 2014 
Žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Kalná TKR, s.r.o.       číslo licencie: T/239 
 
37/ SK č.: 645/SKL/2014 zo dňa 25. 8. 2014 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: AnTechNet, s.r.o.        číslo licencie: T/196 
 
38/ SK č.: 654/SKL/2014 zo dňa 2. 9. 2014 
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie 
ÚK: TV LUX s.r.o.       číslo licencií: T/207, TD/94 
 
39/ SK č.: 653/SKL/2014 zo dňa 2. 9. 2014 
Žiadosť o zmenu registrácie retransmisie 
ÚK: TV SEN, s.r.o.       číslo licencie: TKR/317 
 
40/ Rôzne 

 
 

************************* 
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K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 673 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 14-16/1.0607:  
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/ 
Sťažnosť č. 607/SL/2014 zo dňa 18. 7. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: Orange Slovensko, a.s.    číslo registrácie: TKR/257 
 
Uznesenie č. 14-16/2.0608: 
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. 607/SL/2014 smerujúcu 
voči spoločnosti Orange Slovensko, 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 za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-16/674: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 10. 2014                               Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Sťažnosť č. 608/SL/2014 zo dňa 18. 7. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: MIKOTEL, s.r.o.     číslo registrácie: TKR/226 
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Uznesenie č. 14-16/3.0609: 
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. 608/SL/2014 smerujúcu 
voči spoločnosti MIKOTEL, 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  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-16/675: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 10. 2014                               Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Sťažnosť č. 612/SL/2014 zo dňa 18. 7. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: Slovak Telekom, a.s.     číslo registrácie : TKR/255 
 
Uznesenie č. 14-16/4.0610: 
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. 612/SL/2014 smerujúcu 
voči spoločnosti Slovak Telekom, 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 za 
Dinka  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-16/676: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 10. 2014                          Z: PLO 
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K bodu 5/ 
Sťažnosť č. 606/SL/2014 zo dňa 18. 7. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.  číslo registrácie : TKR/254 
 
Uznesenie č. 14-16/5.0611: 
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/254 spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava vo veci možného porušenia 
povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným poskytovaním 
retransmisie programových služieb ČT1, ČT2, ČT24, Prima Family, Prima Cool, Prima Zoom, Prima 
Love, Nova, Nova Cinema bez súhlasu pôvodného vysielateľa. 
 
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. 14-16/677: 
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: 7. 10. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-16/678: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 3. 10. 2014                                  Z: PLO 
 
Uznesenie č. 14-16/5.0612: 
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. 606/SL/2014 smerujúcu 
voči spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava a uznala ju v časti, v ktorej 
sťažovateľ poukazuje na porušenie povinností regulujúcich vysielanie programových služieb 
vysielaním programových služieb vysielateľov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky 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 
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Kmec              za 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-16/679: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti v časti. 
T: 3. 10. 2014                                  Z: PLO 
 
K bodu 6/ 
Sťažnosť č. 605/SL/2014 zo dňa 18. 7. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: M7 Group S.A., Luxemburg  
 
Uznesenie č. 14-16/6.0613: 
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. 605/SL/2014 smerujúcu 
voči spoločnosti M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg 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. 14-16/680: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 10. 2014                                  Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 558/SO/2014.      
(na vysielanie programu 24 hodín vo svete zo dňa 11. 7. 2014)  
Vysielateľ: C.E.N. s. r.o.       číslo licencie: TD/14 
    
Uznesenie č. 14-16/7.0614: 
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. 558/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. zo dňa 11. 7. 2014 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-16/681: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 10. 2014                             Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 523/SO/2014      
(na vysielanie programu EROTIC KVIZ SHOW zo dňa 27. 6. 2014)  
Vysielateľ: Slovak Sport, s.r.o.         číslo licencie: TD/126 
 
Uznesenie č. 14-16/8.0615: 
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. 523/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Slovak Sport TV.3 vysielateľa Slovak Sport, 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. 14-16/682: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 10. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 569/SO/2014      
(na vysielanie programu Nie je čo stratiť zo dňa 20. 7. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.            číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-16/9.0616: 
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. 569/SO/2014 smerujúcu 
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voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o., Bratislava a uznala 
uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  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. 14-16/683: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 10. 2014                                Z: PgO 
  
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 541/SO/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 8. 7. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-16/10.0617: 
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. 541/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. 14-16/684: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 10. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 534/SO/2014      
(na vysielanie programu iQvíz zo dňa 2. 7. 2014)  
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r. o.               číslo licencie: TD/10 
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Uznesenie č. 14-16/11.0618: 
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. 534/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. 14-16/685: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 10. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 567/SO/2014      
(na vysielanie programu Veštiareň zo dňa 18. 7. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.     číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 14-16/12.0619:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a), b) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 18. 7. 2014 v čase o cca 08:44 hod v rámci programovej 
službe TV DOMA odvysielal komunikát Veštiareň, čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti 
zabezpečiť, aby vysielaný telenákup bol čestný a slušný, nepoškodzoval záujmy spotrebiteľov a 
nezneužíval dôveru spotrebiteľov. 
 
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. 14-16/686: 
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: 7. 10. 2014                     Z: PLO 
 
Úloha č. 14-16/687: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.               
T: 3. 10. 2014                      Z: PgO 
    
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 524/SO/2014     
(na vysielanie programu Dracula zo dňa 30. 6. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-16/13.0620: 
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. 524/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. 14-16/688: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 10. 2014                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-16/13.0621: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že program Črepiny* 
odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 30. 6. 2014 o cca 23:18 hod v trvaní cca 48 
minút a 19 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením reklamy dvakrát. 
 
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. 
 
Úloha č. 14-16/689: 
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: 7. 10. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 578/SO/2014     
(na vysielanie programu Črepiny* zo dňa 7. 7. 2014)  
Poskytovateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: AVMS 
 
Uznesenie č. 14-16/14.0622: 
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. 578/SO/2014 smerujúcu 
voči audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie www.joj.sk/sekcia Archív poskytovateľa 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. 14-16/690: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 10. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 621/M/2014  
(monitorované dni: 18. 6. 2014) 
Vysielateľ: ASISTENT CONSULTING COMPANY, s.r.o.        číslo licencie: R/122 
   
Uznesenie č. 14-16/15.0623: 
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 ASISTENT 
CONSULTING COMPANY, s.r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že na rozhlasovej programovej službe Rádio Sever dňa 18.6.2014 v čase o cca 
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06:48:27 hod. a o cca 08:34:44 hod. odvysielal informácie o obsahu regionálneho týždenníka Žilinský 
večerník, 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  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. 14-16/691: 
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: 7. 10. 2014  Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 592/M/2014  
(monitorované dni: 24., 27 .6. 2014) 
Vysielateľ: ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r. o,   číslo licencie: T/156 
 
Uznesenie č. 14-16/16.0624: 
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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) po prerokovaní 
Správy č. 592/M/2014 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní programovej služby TV Považie vysielateľa ELEKTRO 
CENTRUM TV, spol. s r.o. s licenciou č. T/156 z dní 24. 6. 2014 a 27. 6. 2014 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. 14-16/692: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 3. 10. 2014                               Z: PLO 
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K bodu 17/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 626/M/2014  
(monitorované dni: 17. 6. 2014) 
Vysielateľ: Rádio WOW s.r.o.           číslo licencie: R/113 
 
Uznesenie č. 14-16/17.0625: 
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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) po 
prerokovaní správy č. 626/M/2014 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 17. 6. 2014 vysielateľa Rádio WOW s.r.o. s 
licenciou č. R/113 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. 14-16/693: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 3. 10. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 651/M/2014 
(monitorované dni: 16. 6. 2014 ) 
Vysielateľ: Slov Media Group s. r. o.     číslo licencie: TD/106 
 
Uznesenie č. 14-16/18.0626: 
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 Slov Media Group 
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 SEVERKA dňa 16. 6. 2014 v čase od 14:00 hod do 18:00 hod mohlo dôjsť 
k porušeniu povinnosti trvalo označiť na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným 
obrazovým symbolom (logom), 

2. § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie 
súvislý záznam vysielania televíznej programovej služby SEVERKA zo dňa 16. 6. 2014 v čase od 
14:00 hod do 18:00 hod, 

3. § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe 
SEVERKA 

a. dňa 16. 6. 2014 v čase o cca 14:16:10 hod, 14:59:46 hod, 15:16:10 hod, 15:59:46 hod, 
16:16:10 hod, 16:59:46 hod, 17:24:38 hod a 17:59:51 hod odvysielal pred a po programe 
Mozaika komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Slov Media Group 
s. r. o., 
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b. dňa 16. 6. 2014 v čase o cca 14:11:57 hod, 14:13:30 hod, 15:11:57 hod, 15:13:30 hod, 
16:11:57 hod, 16:13:30 hod, 17:18:30 hod a 17:20:03 hod odvysielal pred a po programe 
Počasie Severka komunikát označujúci za sponzora programu subjekt Travel Channel 
Slovakia, 

c. dňa 16. 6. 2014 v čase o cca 17:20:15 hod odvysielal upútavku na program Právna 
poradňa, 

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  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. 14-16/694: 
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: 7. 10. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 19/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 545/M/2014 
(monitorované dni: 27. 6. 2014) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/13, RD/14 
 
Uznesenie č. 14-16/19.0627: 
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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) po 
prerokovaní Správy č. 545/M/2014 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 27. 6. 2014 vysielateľa RTVS, vysielateľ na 
základe zákona s licenciou č. RD/13 a RD/14 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. 14-16/695: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 3. 10. 2014                       Z: PgO 
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K bodu 20/  
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2014 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
         MAC TV s.r.o. 
         MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 14-16/20.0628: 
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. 
štvrťrok 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. 
 
Uznesenie č. 14-16/20.0629: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a l) 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 § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že: 
 
I. v štatistike za 2. štvrťrok 2014 za mesiace apríl, máj, jún 2014 mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti 
viesť štatistiku o odvysielanom programe televíznej programovej služby TV MARKÍZA, obsahujúcu 
podiel programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel; 
II. v štatistike za 2. štvrťrok 2014 za mesiace apríl, máj, jún 2014 mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti 
viesť štatistiku o odvysielanom programe televíznej programovej služby TV DOMA, obsahujúcu 
podiel programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel; 
III. v štatistike za 2. štvrťrok 2014 za mesiace apríl, máj, jún 2014 mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti 
viesť štatistiku o odvysielanom programe televíznej programovej služby DAJTO, obsahujúcu podiel 
programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel. 
 
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. 14-16/696: 
Kancelária  Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre 
rozhodnutie vo veci. 
T: 7. 10. 2014                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 14-16/20.0630: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a l) 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. m) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že: 
  

I. v štatistike o odvysielanom programe televíznej programovej služby za 2. štvrťrok 
2014 za mesiace apríl, máj, jún 2014 neuviedol podiel nových diel odvysielaných 
v rámci programovej služby JOJ, 

II. v štatistike o odvysielanom programe televíznej programovej služby za 2. štvrťrok 
2014 za mesiace apríl, máj, jún 2014 neuviedol podiel nových diel odvysielaných 
v rámci programovej služby JOJ PLUS, 

 III.  v štatistike o odvysielanom programe televíznej programovej služby za 2. štvrťrok 
  2014 za mesiace apríl, máj, jún 2014 neuviedol podiel nových diel odvysielaných 
  v rámci programovej služby WAU. 
 
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. 14-16/697: 
Kancelária  Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre 
rozhodnutie vo veci. 
T: 7. 10. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 531/SKO/2014 zo dňa 24. 6. 2014  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 310/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS/Boj so šmejdami / 
27.3.2014/Jednotka. 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 14-16/21.0631: 
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. 531/SKO/2014 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona, 
 

porušil 
 

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

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 došlo k porušeniu povinnosti 
zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť tým, že neetické obchodné praktiky tzv. „šmejdov“ bezdôvodne 
spojil s pôsobením pôžičkovej služby Quatro, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-16/698: 
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:  23. 10. 2014                                  Z: PLO 
 
Úloha č. 14-16/699: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  

 T: 3. 10. 2014                                                     Z: PgO 
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K bodu 22/ 
SK č.: 555/SKO/2014 zo dňa 7. 7. 2014  
Doplnenie: Správa č. 508/M/2014 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované dni/programová služba: 29. 5., 30. 5. a 31. 5. 2014 / JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/219; TD/16 
 
Uznesenie č. 14-16/22.0632: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 
555/SKO/2014 MAC TV s.r.o. 

 p o r u š i l 

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

tým, 
 
že v dňoch 29. 5. 2014, 30. 5. 2014 a 31. 5. 2014 neodvysielal na televíznej programovej službe JOJ 
oznam o porušení zákona uložený Radou ako sankciu rozhodnutím Rady č. RO/001/2014 zo dňa 
8. 4. 2014, čím došlo k porušeniu povinnosti odvysielať oznam o porušení zákona v primeranom 
rozsahu, forme a vysielacom čase určenom Radou, 
 
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. f) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 10 000,- €, slovom desaťtisíc euro. 
 
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  
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Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za  
Škultéty  za 

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

 
Úloha č. 14-16/700: 
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: 23. 10. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 23/  
SK č.: 554/SKO/2014 zo dňa 7. 7. 2014  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Správa č.485/M/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g), 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: celý záznam vysielania v čase od 9:00 do 15.00 hod. 
neoznačený logom /26.5.2014,2.6.2014/ nedodal vyžiadaný súvislý záznam vysielania/ TV Karpaty 
ÚK: TV Karpaty, s.r.o.        číslo licencie: T/181, TD/13 
 
Uznesenie č. 14-16/23.0633: 
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 účastník správneho konania č. 554/SKO/2014 TV 
Karpaty, s.r.o. 

 
p o r u š i l  

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

tým, 
 
že pri vysielaní televíznej programovej služby TV Karpaty dňa 26. 5. 2014 v čase od cca 09:00 hod do 
15:00 hod a dňa 2. 6. 2014 v čase od cca 09:00 hod do 15:00 hod neoznačil na obrazovke svoju 
programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom), 
 
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. sankciu – upozornenie na porušenie  
zákona. 
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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. 14-16/701: 
Kancelária Rady podľa § 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: 23. 10. 2014                             Z: PLO 
 
Uznesenie č. 14-16/23.0634: 
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. 554/SKO/2014 
vedené voči spoločnosti TV Karpaty, s.r.o. v časti možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 
308/2000 Z. z. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov 
 

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

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

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

 
Úloha č. 14-16/702: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 7. 10. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 24/  
SK č.: 482/SKO/2014 zo dňa 10. 6. 2014 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. štvrťrok 2014 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
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Štatistika o odvysielanom programe za obdobie/programová služba: január, február, marec 2014/JOJ, 
JOJ PLUS, WAU 
ÚK: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, TD/16, TD/109 
 
Uznesenie č. 14-16/24.0635: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 
1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho 
konania č. 482/SKO/2014 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  
 

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

tým, že 
 

I. v štatistike o odvysielanom programe televíznej programovej služby za 1. štvrťrok 2014 za 
mesiace január, február, marec 2014 neuviedol podiel nových diel odvysielaných v rámci 
programovej služby JOJ, 

II. v štatistike o odvysielanom programe televíznej programovej služby za 1. štvrťrok 2014 za 
mesiace január, február, marec 2014 neuviedol podiel nových diel odvysielaných v rámci 
programovej služby JOJ PLUS, 

III. v štatistike o odvysielanom programe televíznej programovej služby za 1. štvrťrok 2014 za 
mesiace január, február, marec 2014 neuviedol podiel nových diel odvysielaných v rámci 
programovej služby WAU, 

 
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. 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 

 23



Kmec              za  
Škultéty  za 

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

 
Úloha č. 14-16/703: 
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: 23. 10. 2014                                                                                                          Z: PLO 

 
K bodu 25/  
SK č.: 479/SKO/2014 zo dňa 10. 6. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 277/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Šport/Najrýchlejšie K.O. na svete!/ 
19. 3. 2014/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-16/25.0636: 
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. 
479/SKO/2014 MAC TV s.r.o. 

 
porušil 

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

 
tým, 

 
dňa 19. 3. 2014 o cca 19:52 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ v programe 
Šport príspevok s názvom Najrýchlejšie K. O. na svete!, zobrazujúci náhly likvidačný kop do hlavy 
v rámci kick-boxového zápasu,  pred ktorý nezaradil slovné upozornenie „Nasledujúce zábery nie sú 
vhodné pre maloletých divákov“, 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 euro.  
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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, VSXXX/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. 

 
Úloha č. 14-16/704: 
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: 23. 10. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-16/705: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 3. 10. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 26/  
SK č.: 297/SKO/2014 zo dňa 25. 3. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 7/SO/104/2014, 131/SO/2014, 6030/431-2013) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a), § 34 ods. 1, § 35 ods. 3, § 36 ods. 2  
zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: upútavka na program Súdna 
sieň/5.1.2014, Šport/komunikát Tatry moutain resort, a.s ., Panelák/komunikát Berlin – Chemie 
Merarini./23.12.2013/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-16/26.0637: 
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. 
297/SKO/2014 MAC TV s.r.o., Bratislava 

 
p o r u š i l  

 
I. § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 5. 1. 2014 o cca 

13:05:45 hod, 14:22:57 hod, 15:42:26 hod, 18:04:27 hod a 18:32:00 hod odvysielal na 
programovej službe JOJ upútavku na program Súdna sieň, ktorá naplnila 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 ktorej nezabezpečil, aby bola reklama slušná; 
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II. § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe 
JOJ 

a. dňa 23. 12. 2013 v čase o cca 19:53:49 hod a 20:00:38 hod odvysielal pred a po 
programe Šport komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Tatry 
mountain resorts, a.s., 

b. dňa 23. 12. 2013 v čase o cca 20:16:12 hod, 20:51:14 hod, 21:00:14 hod, 21:15:24 hod, 
21:33:33 hod a 21:36:31 hod odvysielal pred a po programe Panelák, ako aj pri 
prerušení programu Panelák mediálnou komerčnou komunikáciou a pred pokračovaním 
programu Panelák po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou komunikát 
označujúci za sponzora programu spoločnosť Berlin – Chemie Menarini, 

c. dňa 23. 12. 2013 v čase o cca 21:36:45 hod a 22:44:27 hod odvysielal pred a po 
programe Panelák komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Berlin – 
Chemie Menarini, 

d. dňa 5. 1. 2014 v čase o cca 19:56:59 hod odvysielal pred programom Šport komunikát 
označujúci za sponzora programu spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., 

ktoré naplnili 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; 

 
III.  § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že časový úsek od cca 12:38:36 hod 

do 13:08:35 hod programu Muž so železnou maskou odvysielaného v rámci programovej 
služby JOJ dňa 5. 1. 2014 o cca 12:08 hod, ktorý zodpovedá druhému 30-minútovému 
časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením reklamy, a to 
o cca 12:38:39 hod a o cca 13:05:40 hod; 

 
IV.  § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým,  

 
a. že na televíznej programovej službe JOJ dňa 23. 12. 2013 v čase od 20:00:00 hod do 
20:59:59 hod odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 20:01:14 hod do cca 20:06:58 hod v trvaní 5 minút a 44 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 20:52:03 hod do cca 20:58:17 hod v trvaní 6 minút a 14 sekúnd, 
– komunikát označujúci za sponzora programu Šport spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., 

ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 
20:00:38 hod do cca 20:00:48 v trvaní 10 sekúnd, 

– komunikáty označujúce za sponzora programu Panelák spoločnosť Berlin – Chemie Menarini, 
ktoré naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 
20:16:12 hod do cca 20:16:22 hod a v čase od cca 20:51:14 hod do cca 20:51:24 hod, dokopy 
v trvaní 20 sekúnd, 

       v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 28 sekúnd, teda o 28 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
 

b. že na televíznej programovej službe JOJ dňa 23. 12. 2013 v čase od 21:00:00 hod do 
21:59:59 hod odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 21:16:13 hod do cca 21:22:46 hod v trvaní 6 minút a 33 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 21:27:13 hod do cca 21:32:37 hod v trvaní 5 minút a 24 sekúnd, 
– komunikáty označujúce za sponzora programu Panelák spoločnosť Berlin – Chemie Menarini, 

ktoré naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 
21:00:14 hod do cca 21:00:24, v čase od cca 21:15:24 hod do cca 21:15:34 hod, v čase od cca 
21:33:33 hod do cca 21:33:43 hod, v čase od cca 21:36:31 hod do cca 21:36:41 hod a v čase 
od cca 21:36:45 hod do cca 21:36:55 hod, dokopy v trvaní 50 sekúnd, 

       v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 47 sekúnd, teda o 47 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
 

 c. že na televíznej programovej službe JOJ dňa 23. 12. 2013 v čase od 22:00:00 
hod do 22:59:59 hod odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 22:19:01 hod do cca 22:25:14 hod v trvaní 6 minút a 13 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 22:35:42 hod do cca 22:41:24 hod v trvaní 5 minút a 42 sekúnd, 

 26



– komunikát označujúci za sponzora programu Panelák spoločnosť Berlin – Chemie Menarini, 
ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 
22:44:27 hod do cca 22:44:37 v trvaní 10 sekúnd, 

       v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 5 sekúnd, teda o 5 sekúnd dlhšom 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. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu – pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 10 000,-€, slovom desaťtisíc euro. 
 
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. 14-16/706: 
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: 23. 10. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-16/707: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 10. 2014                                                Z: PgO 
 
K bodu 27/  
SK č.: 627/SKL/2014 zo dňa 14. 8. 2014 
Žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové digitálne vysielanie 
ÚK: Gregor Agency – G.A. Records s.r.o.   
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V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 28/  
SK č.: 652/SKL/2014 zo dňa 4. 9. 2014 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Novo dubnická dražobná, s.r.o., Nová Dubnica 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 29/  
SK č.: 658/SKL/2014 zo dňa 9. 9. 2014 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.       číslo licencie: R/84 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 30/  
SK č.: 650/SKL/2014 zo dňa 4. 9. 2014 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: L-MEDIA s.r.o.       číslo licencie: R/107 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 31/  
SK č.: 629/SKL/2014 zo dňa 8. 8. 2014 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.       číslo licencie: TD/129 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 32/  
SK č.: 628/SKL/2014 zo dňa 8. 8. 2014 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.       číslo licencie: TD/35 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 33/  
SK č.: 631/SKL/2014 zo dňa 8. 8. 2014 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.       číslo licencie: TD/127 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 34/  
SK č.: 630/SKL/2014 zo dňa 8. 8. 2014 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.       číslo licencie: TD/128 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 35/  
SK č.: 632/SKL/2014 zo dňa 8. 8. 2014 
Žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.       číslo licencie: T/201 
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V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 36/  
SK č.: 644/SKL/2014 zo dňa 26. 8. 2014 
Žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Kalná TKR, s.r.o.       číslo licencie: T/239 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 37/  
SK č.: 645/SKL/2014 zo dňa 25. 8. 2014 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: AnTechNet, s.r.o.        číslo licencie: T/196 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 38/  
SK č.: 654/SKL/2014 zo dňa 2. 9. 2014 
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie 
ÚK: TV LUX s.r.o.       číslo licencií: T/207, TD/94 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 39/  
SK č.: 653/SKL/2014 zo dňa 2. 9. 2014 
Žiadosť o zmenu registrácie retransmisie 
ÚK: TV SEN, s.r.o.       číslo licencie: TKR/317 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 40/ Rôzne 
 
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 8. 2014 
 
Uznesenie č. 14-16/40.0651-1: 
Rada berie na vedomie predložené Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 8. 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/ Vyhlásenie výberového konania na udelenie licencie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne 
vysielanie – jeseň 2014 
 
Uznesenie č. 14-16/40.0651-2: 
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Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne 
vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. Konania sa budú viesť osobitne 
na každú jednotlivú frekvenciu. 
Základné podmienky konaní: 

1. lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie/zmenu licencie: do 24. 10. 2014  
2. miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Dobrovičova 8, 811 09 

Bratislava 
3. dátum verejného vypočutia v konaniach: dňa 1. 12. 2014 

 
Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania: 

LOKALITA FREKVENCIA 
[MHz] 

VÝKON 
[W] 

BANSKÁ 
BYSTRICA 88,6 1000 

DETVA 92,9 100 
LIPTOVSKÝ 

MIKULÁŠ 96,7 500 

ROŽŇAVA 91,3 250 
SPIŠSKÁ 

NOVÁ VES 103,3 200 

ŽILINA 88,6 500 
 
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. 14-16/721: 
Kancelária Rady zabezpečí zverejnenie vyhlásených konaní v dvoch celoštátnych denníkoch, na 
webovom sídle Rady a na úradnej tabuli Rady. 
T: 30. 9. 2014                  Z: PLO + ÚRK 
 
 
3/ Návrh na výplatu mimoriadnych odmien členom Rady 
 
Uznesenie č. 14-16/40.0651-3: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu 
schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu 
NR SR č. 625 zo dňa 03.03.2004 schvaľuje výplatu mimoriadnych odmien pre všetkých členov Rady 
vo výške jednonásobku mesačnej odmeny – predovšetkým za práce spojené s vypracovaním Správy 
o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2013. 
 
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. 
 
Úloha č. 14-16/722: 
Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien členom Rady v zmysle schváleného 
uznesenia. 
T: 9. 10. 2014                   Z: ÚRK 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 23. 9. 2014                 
 
 
                 

                          prof. Miloš Mistrík 
              predseda 
  Rady pre vysielanie a retransmisiu                      
 
 
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Mgr. Martin Dorociak 
Overil: Mgr. Karol Haťapka 
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