
Zápisnica č. 18/2014 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 21. 10. 2014  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: Mgr. Margita Cafíková 
Overovateľ: Mgr. Ľubomír Kmec 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Sťažnosť č. 685/SL/2014 zo dňa 11. 9. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7  písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: RÁDIO KISS, s.r.o.     číslo registrácie: R/126 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 596/SO/2014     
(na vysielanie programu Myšlienky vraha zo dňa 4. 8. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 598/SO/2014     
(na vysielanie programu Myšlienky vraha zo dňa 5. 8. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 615/SO/2014     
(na vysielanie programu Myšlienky vraha - Hope zo dňa 13. 8. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 624/SO/2014      
(na vysielanie programu Dobrý deň, Slovensko (Správy RTVS) zo dňa 20. 8. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 665/SO/2014      
(na vysielanie programu Som číslo štyri zo dňa 6. 9. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: T/39, TD/15 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 583/SO/2014     
(na vysielanie upútavky na koncert R. Müllera a Fragile z dní 14. 7., 15. 7., 16. 7., 17. 7. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie:  TD/47 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 582/SO/2014      
(na vysielanie upútavky na koncert R. Müllera a Fragile z dní 14. 7., 15. 7., 16. 7., 17. 7. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie:  TD/7 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 619/SO/2014     
(na vysielanie programu Región Mix zo dňa 18. 7. 2014)  
Vysielateľ: L-MEDIA s. r. o.       číslo licencie: R/107 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 634/SO/2014      
(na vysielanie programu Správy RTVS (o 12.00 h., 16.00 h., 19.00 h.) zo dňa 13.8.2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 586/SO/2014      
(na vysielanie programu K veci zo dňa 24. 7. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1 
 
13/ SK č.: 551/SKO/2014 zo dňa  7. 7. 2014  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 431/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Prvé Televízne noviny a Televízne noviny / 
Masáže počas vyučovania/ 20. 3. 2014/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
    
14/ SK č.: 552/SKO/2014 zo dňa  7. 7. 2014  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č.431/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: komunikát služby www.tvnoviny.sk:  
V obci na východne Slovenska sa učiteľka "mucinkovala" s 9-ročnými deťmi/20.3.2014/AMS 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
   
15/ SK č.: 642/SKO/2014 zo dňa 26. 8. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 490/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: upútavka na program C.S.I.: Kriminálka New York 
/12.6. 2014/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.            číslo licencie: T/219; TD/16 
 
16/ SK č.: 526/SKO/2014 zo dňa 24. 6. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 383/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný komunikát/deň/programová služba: Eurominúty /26. 4. 2014/JOJ Plus 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/219, TD/16 
 
17/ SK č.:  

• 528/SKO/2014 zo dňa 24. 6. 2014  
• 409/SKO/2014 zo dňa 13. 5.2014 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 202/SO/2014, č. 189/SO/2014, 371/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
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Monitorované vysielanie/reklamné šoty/deň/programová služba: Prvé Televízne noviny a Televízne 
noviny/reklamné šoty na lieky/20.2.2014/ TV MARKÍZA, Krvavé sprisahanie/3.5.2014/TV 
MARKÍZA  
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
18/ SK č.: 638/SKO/2014 zo dňa 26. 8. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 448/SO/2014 a 500/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Smrtonosná pasca 4.0/1. 6. 2014/JOJ; Znamenie 
beštie 2/21. 6. 2014/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, TD/16 
 
19/ SK č.: 529/SKO/2014 zo dňa 24. 6. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 312/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Teleráno/17.3.2014/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
         
20/ SK č.: 411/SKO/2014 zo dňa 13. 5. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 304/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 39a ods.2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: X Factor/30.3.2014/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
NEVEREJNÉ 
 
21/ SK č.: 535/SKL/2014 zo dňa 27. 6. 2014 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: City TV, s.r.o., Bratislava        
 
22/ SK č.: 697/SKL/2014 zo dňa 26. 9. 2014 
Žiadosť  o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Panonia Media Production s.r.o., Bratislava       
 
23/ SK č.: 726/SKL/2014 zo dňa 2. 10. 2014 
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Rádio Šport, s.r.o.       číslo licencie: R/97 
 
24/ SK č.: 671/SKL/2014 zo dňa 10. 9. 2014 
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media       číslo licencie: R/89 
 
25/ SK č.: 667/SKL/2014 zo dňa 3. 9. 2014 
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: BP Media, s.r.o.      číslo licencie: R/102 
 
26/ SK č.: 728/SKL/2014 zo dňa 8. 10. 2014 
Žiadosť o odňatie  licencie na televízne  vysielanie 
ÚK: City TV, s.r.o.       číslo licencie: T/185 
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27/ SK č.: 727/SKL/2014 zo dňa 6. 10. 2014 
Oznámenie o zmene licencií na televízne  vysielanie 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencií: T/39, TD/15 
 
28/ SK č.: 722/SKL/2014 zo dňa 3. 10. 2014 
Oznámenie o zmene  registrácie retransmisie 
ÚK: CARISMA, spol. s r.o.       číslo licencie: TKR/150 
 
29/ Rôzne 

 
 

************************* 
 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 743 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 14-18/1.0672:  
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   neprítomný 
Kmec              za 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Sťažnosť č. 685/SL/2014 zo dňa 11. 9. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7  písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: RÁDIO KISS, s.r.o.     číslo registrácie: R/126 
 
Uznesenie č. 14-18/2.0673: 
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. 685/SL/2014 smerujúcu 
voči spoločnosti RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce v súvislosti s možným nevyužívaním frekvencií 
104,2 MHz Domaša, 97,8 MHz Medzilaborce, 97,8 MHz Stropkov, 89,0 MHz Rožňava, 95,9 MHz 
Snina a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-18/744: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 31. 10. 2014                                  Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 596/SO/2014     
(na vysielanie programu Myšlienky vraha zo dňa 4. 8. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-18/3.0674: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 4.8.2014 v čase o cca 16:05 hod v rámci programovej službe TV MARKÍZA 
odvysielal program Myšlienky vraha, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 
rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-18/745: 
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: 4. 11. 2014                     Z: PLO 
 
Úloha č. 14-18/746: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 31. 10. 2014                          Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 598/SO/2014     
(na vysielanie programu Myšlienky vraha zo dňa 5. 8. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
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Uznesenie č. 14-18/4.0675: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 5.8.2014 v čase o cca 16:04 hod v rámci programovej službe TV MARKÍZA 
odvysielal program Myšlienky vraha, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 
rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-18/747: 
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: 4. 11. 2014                     Z: PLO 
 
Úloha č. 14-18/748: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.               
T: 31.10. 2014                     Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 615/SO/2014     
(na vysielanie programu Myšlienky vraha - Hope zo dňa 13. 8. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-18/5.0676: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 13.8.2014 v čase o cca 16:00 hod v rámci programovej službe TV 
MARKÍZA odvysielal program Myšlienky vraha, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov 
do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-18/749: 
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: 4. 11. 2014                     Z: PLO 
 
Úloha č. 14-18/750: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 31. 10. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 624/SO/2014      
(na vysielanie programu Dobrý deň, Slovensko (Správy RTVS) zo dňa 20. 8. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 14-18/6.0677: 
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. 624/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko 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. 
 
Hlasovanie: 

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

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

Úloha č. 14-18/751: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 31. 10. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 665/SO/2014      
(na vysielanie programu Som číslo štyri zo dňa 6. 9. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: T/39, TD/15 
    
Uznesenie č. 14-18/7.0678: 
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 
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veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že program Som číslo 
štyri odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 6. 9. 2014 o cca 20:30 hod v trvaní cca 
143 minút a 20 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením reklamy päťkrát. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-18/752: 
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: 4. 11. 2014  Z: PLO 
 
Úloha č. 14-18/753: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 31. 10. 2014  Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-18/7.0679: 
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. 665/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. v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej 
v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-18/754: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 31. 10. 2014                                Z: PgO 
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K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 583/SO/2014     
(na vysielanie upútavky na koncert R. Müllera a Fragile z dní 14. 7., 15. 7., 16. 7., 17. 7. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie:  TD/47 
 
Uznesenie č. 14-18/8.0680: 
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. 583/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti možného 
porušenia povinnosti ustanovenej v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. dňa 14. 7. 2014 v čase od 
13:00:00 hod do 13:59:59 hod, v čase od 23:00:00 hod do 23:59:59 hod, dňa 15. 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, dňa 16. 7. 2014 v čase od 
22:00:00 hod do 22:59:59 hod a dňa 17. 7. 2014 v čase od 13:00:00 hod do 13:59:59 hod a v čase od 
23:00:00 hod do 23:59:59 hod za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-18/755: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 31. 10. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 582/SO/2014      
(na vysielanie upútavky na koncert R. Müllera a Fragile z dní 14. 7., 15. 7., 16. 7., 17. 7. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie:  TD/7 
 
Uznesenie č. 14-18/9.0681: 
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 
1. na televíznej programovej službe TV DOMA 

- dňa 14. 7. 2014 v čase od 17:00:00 hod do 17:59:59 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 15. 7. 2014 v čase od 21:00:00  hod do 21:59:59 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 17:00:00 hod do 17:59:59 hod, v čase od 18:00:00 hod do 18:59:59 
hod, v čase od 21:00:00 hod do 21:59:59 hod, v čase od 23:00:00 hod do 23:59:59 hod, 
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- dňa 17. 7. 2014 v čase od 19:00:00 hod do 19:59:59 hod, v čase od 22:00:00 hod do 22:59:59 
hod a v čase od 23:00:00 hod do 23:59:59 hod, 

2. na televíznej programovej službe DAJTO dňa 16. 7. 2014 v čase od 16:00:00 hod do 16:59:59 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   neprítomný 
Kmec              za 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
Úloha č. 14-18/756: 
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: 4. 11. 2014  Z: PLO 
 
Úloha č. 14-18/757: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 31. 10. 2014                    Z: PgO 
  
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 619/SO/2014     
(na vysielanie programu Región Mix zo dňa 18. 7. 2014)  
Vysielateľ: L-MEDIA s. r. o.       číslo licencie: R/107 
 
Uznesenie č. 14-18/10.0682: 
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 L-MEDIA s. r. o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
rozhlasovej programovej službe L-Rádio odvysielal dňa 18. 7. 2014 o cca 17:00 hod v rámci programu 
Región Mix príspevok s názvom Hosť v štúdiu L-Rádia, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci vysielanej rozhlasovej programovej služby. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 14-18/758: 
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: 4. 11. 2014     Z: PLO 
 
Úloha č. 14-18/759: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 31. 10. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 634/SO/2014      
(na vysielanie programu Správy RTVS (o 12.00 h., 16.00 h., 19.00 h.) zo dňa 13.8.2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 14-18/11.0683: 
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. 634/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa RTVS, vysielateľ na základe 
zákona 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   neprítomný 
Kmec              za 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-18/760: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 31. 10. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 586/SO/2014      
(na vysielanie programu K veci zo dňa 24. 7. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 14-18/12.0684:  
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. 586/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľa 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   neprítomný 
Kmec              za 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-18/761: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 31. 10. 2014                             Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
SK č.: 551/SKO/2014 zo dňa  7. 7. 2014  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 431/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Prvé Televízne noviny a Televízne noviny / 
Masáže počas vyučovania/ 20. 3. 2014/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-18/13.0685: 
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. 
551/SKO/2014, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  
 

I. 
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 
že dňa 20. 3. 2014 odvysielal na televíznej programovej službe TV MARKÍZA   

• o cca 17:00 hod. v rámci programu Prvé Televízne noviny príspevok s názvom Masáže 
počas vyučovania,  

• o cca 19:00 hod. v rámci programu Televízne noviny príspevok s názvom Masáže 
počas vyučovania,  

v ktorých došlo k nezabezpečeniu objektivity a nestrannosti, keďže informácie podané v predmetných 
príspevkoch boli preukázateľne neaktuálne a nepresné,  

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 

II. 
 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 

že dňa 20. 3. 2014 odvysielal na televíznej programovej službe TV MARKÍZA  
• o cca 17:00 hod. v rámci programu Prvé Televízne noviny príspevok s názvom Masáže 

počas vyučovania,  
• o cca 19:00 hod. v rámci programu Televízne noviny príspevok s názvom Masáže 

počas vyučovania,  
ktoré spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahli do osobnej cti príspevkom dotknutej 
učiteľky, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 5 000,- €, slovom päťtisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VSXXX14, KS6548. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-18/762: 
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. 11. 2014                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-18/763: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 31. 10. 2014                                                       Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
SK č.: 552/SKO/2014 zo dňa  7. 7. 2014  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 431/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: komunikát služby www.tvnoviny.sk:  
V obci na východe Slovenska sa učiteľka "mucinkovala" s 9-ročnými deťmi/20.3.2014/AMS 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-18/14.0686: 
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. 
552/SKO/2014, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.,  poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby 
na požiadanie na internetovej stránke www.markiza.sk sekcia www.tvnoviny.sk podsekcia Domáce, 
 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
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že na stránke www.markiza.sk v katalógu programov v sekcii www.tvnoviny.sk podsekcia Domáce 
poskytoval od 20. 3. 2014 program V obci na východe Slovenska sa učiteľka “mucinkovala” s 9-
ročnými deťmi, ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahol do osobnej cti 
programom dotknutej učiteľky, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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. 15 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 000,- €, slovom jedentisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VSXXX14, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
          
Úloha č. 14-18/764: 
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. 11. 2014                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-18/765: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 31. 10. 2014                                                       Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 642/SKO/2014 zo dňa 26. 8. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 490/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
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Monitorované vysielanie/deň/programová služba: upútavka na program C.S.I.: Kriminálka New York 
/12. 6. 2014/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.            číslo licencie: T/219; TD/16 
   
Uznesenie č. 14-18/15.0687: 
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.  642/SKO/2014 MAC TV s.r.o.  
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že na televíznej programovej službe JOJ PLUS odvysielal dňa 12. 6. 2014 o cca 20:07 hod upútavku 
na program C.S.I.: Kriminálka New York, ktorú neoznačil totožným grafickým symbolom ako 
samotný program vysielaný dňa 12. 6. 2014 o cca 21:45 hod., čím nesprávne uplatnil § 6 ods. 5 druhá 
veta Jednotného systému označovania,  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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 2 000,- €, slovom dvetisíc eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z..: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z.. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***14, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za  
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Kmec              za  
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Škultéty  za 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

Úloha č. 14-18/766: 
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. 11. 2014                               Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 526/SKO/2014 zo dňa 24. 6. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 383/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný komunikát/deň/programová služba: Eurominúty /26. 4. 2014/JOJ Plus 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 14-18/16.0688: 
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. 
526/SKO/2014 MAC TV s r.o., Bratislava  

 
p o r u š i l  

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

aby bol vysielaný telenákup čestný, 
 

tým, 
 
že na programovej službe JOJ Plus dňa 26. 4. 2014 o cca 07:00 hod odvysielaný komunikát s názvom 
Eurominúty, ktorý naplnil definíciu telenákupu podľa § 32 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., 
neobsahoval jednoznačné, presné a správne inštruovanie o spôsobe riešenia zadanej úlohy, nakoľko 
zadanie uvedené na obrazovke počas hry viedlo aj k iným riešeniam, než len k tomu, ku ktorému 
smerovali inštrukcie zverejnené moderátorkou, a výsledok zverejnený na konci komunikátu ako 
správny nekorešpondoval so žiadnym zadaním uvedeným počas hry,  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-18/767: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vyhotoví písomné znenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 21. 11. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-18/768: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 31. 10. 2014                                                       Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
SK č.:  

• 528/SKO/2014 zo dňa 24. 6. 2014  
• 409/SKO/2014 zo dňa 13. 5.2014 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 202/SO/2014, č. 189/SO/2014, 371/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/reklamné šoty/deň/programová služba: Prvé Televízne noviny a Televízne 
noviny/reklamné šoty na lieky/20.2.2014/ TV MARKÍZA, Krvavé sprisahanie/3.5.2014/TV 
MARKÍZA  
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-18/17.0689: 
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 správnych konaní  
č. 409/SKO/2014 a 528/SKO/2014 spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l  
 

 povinnosť ustanovenú v § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým,  
 

a) že dňa 20.2.2014 o cca 19:38:05 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
reklamný šot na liek Coldrex MaxGrip Lesné ovocie a Coldrex Tablety, pričom v prípade lieku  
Coldrex MaxGrip Lesné ovocie sa po dobu cca 3 sekundy v dolnej časti obrazovky zobrazila textová 
informácia, cit.: „Coldrex MaxGrip Lesné ovocie je liek na vnútorné užitie. Pred použitím si pozorne 
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prečítajte poučenie o správnom použití lieku. Je vhodný pre dospelých a mladistvých s telesnou 
hmotnosťou nad 65 kg. O použití lieku sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom“ 
 
b) že dňa 3. 5. 2014 v čase o cca 22:22:01 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
reklamný šot na liek Ibalgin 400  a Ibalgin 400 48 tabliet, pričom v prípade lieku Ibalgin 400 48 
tabliet sa po dobu cca 6 sekúnd v dolnej časti obrazovky zobrazila textová informácia, cit.: 
„*Výhodnejšia nezáväzná spotrebiteľská cena za tabletu v porovnaní s balením Ibalginu 400 24 
tabliet. Ibalgin 400 je liek na vnútorné použitie. Obsahuje ibuprofenum. Pozorne si prečítajte písomnú 
informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.“ 
 
pričom v dôsledku krátkej dĺžky zobrazenia a slabej čitateľnosti uvedených textových informácií 
nebolo zabezpečené, aby reklama na liek obsahovala jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné 
prečítanie poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov 
lieku pribalenej k lieku, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa § 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 6 638,- €, slovom šesťtisíc šesťstotridsaťosem eur.  
 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 14-18/769: 
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: 21. 11. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 638/SKO/2014 zo dňa 26. 8. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 448/SO/2014 a 500/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Smrtonosná pasca 4.0/1. 6. 2014/JOJ; Znamenie 
beštie 2/21. 6. 2014/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 14-18/18.0690: 
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. 
638/SKO/2014 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, že 

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

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

 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 7 000,- €, slovom sedemtisíc eur. 
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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, VS***14,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-18/770: 
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: 21. 11. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-18/771: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 31. 10. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 529/SKO/2014 zo dňa 24. 6. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 312/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia  § 39a ods.2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Teleráno/17.3.2014/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-18/19.0691: 
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. 
529/SKO/2014 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
tým, 

 
že v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA dňa 17. 3. 2014 o cca 06:00 hod pri 
odvysielaní programu Teleráno, v ktorom boli umiestnené produkty podľa § 39a ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z., porušil povinnosť zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov 
označením na konci programu, 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za  
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Kmec              za  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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. f) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 500,- €, slovom jedentisíc päťsto eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921 , 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS ***14, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

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

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

Úloha č. 14-18/772: 
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. 11. 2014                   Z: PLO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 411/SKO/2014 zo dňa 13. 5. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 304/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 39a ods.2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: X Factor/30.3.2014/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-18/20.0692: 
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. 
411/SKO/2014 MAC TV, s.r.o.  
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p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
tým, 

 
že v rámci televíznej programovej služby JOJ dňa 30. 3. 2014 o cca 20:30 hod pri odvysielaní 
programu X Factor, v ktorom boli umiestnené produkty podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
porušil povinnosť zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na 
konci programu, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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. f) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 500,- €, slovom jedentisíc päťsto eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921 , 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS ***14, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

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

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

Úloha č. 14-18/773: 
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. 11. 2014                    Z: PLO 
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K bodu 21/ 
SK č.: 535/SKL/2014 zo dňa 27. 6. 2014 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: City TV, s.r.o., Bratislava 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 697/SKL/2014 zo dňa 26. 9. 2014 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Panonia Media Production s.r.o., Bratislava 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 726/SKL/2014 zo dňa 2. 10. 2014 
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Rádio Šport, s.r.o.       číslo licencie: R/97 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 671/SKL/2014 zo dňa 10. 9. 2014 
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media       číslo licencie: R/89 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 667/SKL/2014 zo dňa 3. 9. 2014 
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: BP Media, s.r.o.      číslo licencie: R/102 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 728/SKL/2014 zo dňa 8. 10. 2014 
Žiadosť o odňatie  licencie na televízne  vysielanie 
ÚK: City TV, s.r.o.       číslo licencie: T/185 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 727/SKL/2014 zo dňa 6. 10. 2014 
Oznámenie o zmene licencií na televízne  vysielanie 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencií: T/39, TD/15 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 722/SKL/2014 zo dňa 3. 10. 2014 
Oznámenie o zmene  registrácie retransmisie 
ÚK: CARISMA, spol. s r.o.       číslo licencie: TKR/150 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 29/ Rôzne 
 
1/ Návrh rozpočtu Rady pre vysielanie a retransmisiu na rok 2015 
 
Uznesenie č. 14-18/17.0701: 
Rada schvaľuje predložený rozpočet. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
2/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 9. 2014 
 
Uznesenie č. 14-18/40.0702: 
Rada berie na vedomie predložené čerpanie rozpočtových prostriedkov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 21. 10. 2014                 
 
 
                 

                             prof. Miloš Mistrík 
              predseda 
  Rady pre vysielanie a retransmisiu                      
 
 
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Mgr. Margita Cafíková 
Overil: Mgr. Ľubomír Kmec 

 25


	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. 
	Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.

