
Zápisnica č. 19/2014 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 4. 11. 2014  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overovateľ: prof. Peter Škultéty 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 655/SO/2014      
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 4. 9. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 614/SO/2014      
(na vysielanie programu Erotic kvíz show zo dňa 6. 8. 2014)  
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s r.o.     číslo licencie: TD/10 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 623/SO/2014     
(na vysielanie programu Prečo chudoba? zo dňa 20. 8. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/2 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 613/SO/2014      
(na vysielanie programu Myšlienky vraha zo dňa 12. 8. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17  
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 690/SO/2014     
(na vysielanie programu Myšlienky vraha zo dňa 17. 7. 2014)  
Vysielateľ: : MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17  
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 666/SO/2014 zo dňa 10. 9. 2014      
(na vysielanie programu Eurominúty zo dňa 10. 9. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: T/219, TD/16 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 635/SO/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 11. 8. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17  
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 647/SO/2014     
(na vysielanie programu pieseň Thrift Shop zo dňa 28. 8. 2014)  
Vysielateľ: EUROPA 2, a. s.            číslo licencie: R/105 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 657/SO/2014     
(na vysielanie programu Beseda o piatej zo dňa 1. 8. 2014)  
Vysielateľ: City TV, s.r.o.            číslo licencie: T/185 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 648/SO/2014     
(na vysielanie programu POVSTANIE Slovensko 1939-1945 zo dňa 2. 9. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/2 
 
12/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 688/M/2014  
(monitorované dni: 16. 6. 2014) 
Vysielateľ: Mestská televízia Trnava, s.r.o.         číslo licencie: T/78; TD/92  
 
13/ SK č.: 441/SKO/2014 zo dňa 27. 5. 2014  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 223/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevky/deň/programová služba: Správy RTV /Aktuálna situácia na 
Ukrajine, Na pohyb ruských vojsk reagoval celý svet, Na situáciu na Ukrajine reaguje aj slovenská 
vláda, Analytik o ďalšom vývoji na Ukrajine a Aktuálna situácia na Ukrajine (rozhovor s M. 
Karasom)/1. 3. 2014/ Jednotka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
14/ SK č.: 676/SKO/2014 zo dňa 9. 9. 2014  
Doplnenie: Správa č. 625/M/2014 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(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: 3. 7. a 4. 7. 2014/TV Nitrička 
ÚK: Nitrička media s.r.o.        číslo licencie: TD/22 
 
15/ SK č.: 550/SKO/2014 zo dňa 7. 7. 2014  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 419/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/dni/programová služba: Téma dňa /20. 5., 21. 5., 22. 5. 2014/TA3 
ÚK: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
ÚP: 11:00 hod 
 
16/ SK č.: 480/SKO/2014 zo dňa 10. 6. 2014  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 276/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Búrlivé víno/HME Ltd. Slovensko, 
o.z./Honda Civic Tourer/18. 3. 2014/TV MARKÍZA  
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
17/ SK č.: 703/SKL/2014 zo dňa 24. 9. 2014 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava        
ÚP: 10:40 hod 
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18/ SK č.: 733/SKL/2014 zo dňa 10. 10. 2014 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Best FM Media, spol. s r.o.       číslo licencie: R/101 
 
19/ SK č.: 747/SKL/2014 zo dňa 22. 10. 2014 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: OTS, s.r.o.       číslo licencií: T/101 
 
20/ SK č.: 684/SKL/2014 zo dňa 8. 9. 2014 
žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie  
č. TD/134 
ÚK: ZOE MEDIA, s.r.o.  
       ZOE MEDIA 
       MEDIA SERVIS       
ÚK: ZOE MEDIA, s.r.o.      číslo licencie: TD/134 
ÚP: 10:20 hod 
 
21/ SK č.: 742/SKL/2014 zo dňa 1. 10. 2014 
žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie  
č. T/216, T/217 
ÚK: Telemone, s.r.o.  
       THE FABRIK s.r.o.  
       UNGERSAN HOLDING LTD 
ÚK: Telemone, s.r.o.      číslo licencie: T/216, T/217 
ÚP: 10:00 hod 
 
22/ Rôzne 
 
      
Ústne pojednávanie: 
10:00 hod SK č.: 742/SKL/2014 zo dňa 1. 10. 2014 

Telemone, s.r.o. 
THE FABRIK s.r.o.  
UNGERSAN HOLDING LTD 

 
10:20 hod SK č: 684/SKL/2014 zo dňa 8. 9. 2014 

ZOE MEDIA, s.r.o.  
ZOE MEDIA 
MEDIA SERVIS 
 

10:40 hod SK č. 703/SKL/2014 zo dňa 24. 9. 2014 
MAC TV, s.r.o., Bratislava 
 

11:00 hod SK č.: 550/SKO/2014 zo dňa 7. 7. 2014 
C.E.N. s.r.o. 
 

 
************************* 

 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 781 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
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Uznesenie č. 14-19/1.0702:  
Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 655/SO/2014      
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 4. 9. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-19/2.0703: 
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. 655/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 neprítomný 
Holan   za 
Kmec              za 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-19/782: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14. 11. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 614/SO/2014      
(na vysielanie programu Erotic kvíz show zo dňa 6. 8. 2014)  
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s r.o.     číslo licencie: TD/10 
 
Uznesenie č. 14-19/3.0704: 
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. 
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o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi PHONOTEX spol. 
s r.o.  v súvislosti s tým, že odvysielaním komunikátu Erotik kvíz show dňa 6. 8. 2014 o cca 21:50 hod 
na programovej službe TV8, ktorý mohol naplniť definíciu telenákupu podľa § 32 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z., mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti podľa § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. 
z., zabezpečiť, aby bol vysielaný telenákup čestný. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-19/783: 
Kancelária Rady v súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 18. 11. 2014                               Z: PLO 
 
Úloha č. 14-19/784: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 14. 11. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 623/SO/2014     
(na vysielanie programu Prečo chudoba? zo dňa 20. 8. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 14-19/4.0705: 
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. 623/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka 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 neprítomný 
Holan   proti 
Kmec              za 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 14-19/785: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14. 11. 2014                          Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 613/SO/2014      
(na vysielanie programu Myšlienky vraha zo dňa 12. 8. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17  
 
Uznesenie č. 14-19/5.0706: 
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 12.8.2014 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 neprítomný 
Holan   za 
Kmec              za 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-19/786: 
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: 18. 11. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-19/787: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.     
T: 14. 11. 2014                             Z: PgO 
  
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 690/SO/2014     
(na vysielanie programu Myšlienky vraha zo dňa 17. 7. 2014)  
Vysielateľ: : MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17  
 
Uznesenie č. 14-19/6.0707: 
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 17.7.2014 v čase o cca 16:00 hod v rámci programovej službe TV 
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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 neprítomný 
Holan   za 
Kmec              za 
Škultéty  za 

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

Úloha č. 14-19/788: 
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: 18. 11. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-19/789: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.     
T: 14. 11. 2014                             Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 666/SO/2014 zo dňa 10. 9. 2014      
(na vysielanie programu Eurominúty zo dňa 10. 9. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: T/219, TD/16 
    
Uznesenie č. 14-19/7.0708: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. 
v súvislosti s tým, že odvysielaním komunikátu Eurominúty dňa 10. 9. 2014 o cca 07:10 hod, ktorý 
mohol naplniť definíciu telenákupu podľa § 32 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., na programovej službe 
JOJ Plus mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti podľa § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., 
zabezpečiť, aby bol vysielaný telenákup čestný. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 14-19/790: 
Kancelária Rady v súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 18. 11. 2014                               Z: PLO 
 
Úloha č. 14-19/791: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 14. 11. 2014                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-19/7.0709: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal 
Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Eurominúty odvysielaného dňa 
10. 9. 2014 o cca 07:10 hod na programovej službe JOJ Plus. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-19/792: 
Kancelária Rady v súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 18. 11. 2014                               Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 635/SO/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 11. 8. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17  
 
Uznesenie č. 14-19/8.0710: 
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. 635/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 
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Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný 
Holan   za 
Kmec              za 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-19/793: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14. 11. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 647/SO/2014     
(na vysielanie programu pieseň Thrift Shop zo dňa 28. 8. 2014)  
Vysielateľ: EUROPA 2, a. s.            číslo licencie: R/105 
 
Uznesenie č. 14-19/9.0711: 
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 EUROPA 2, a.s.vo 
veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že odvysielal dňa 
28. 8. 2014 o cca 12:00 hod na programovej službe Europa 2 program Maxximum muziky, v rámci 
ktorého odvysielal o cca 12:07 hod pieseň s názvom Thrift Shop, pričom mohlo dôjsť k 
nezabezpečeniu časového zaradenia tohto programu v súlade s podmienkami ustanovenými v § 4 ods. 
1 Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov 
umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a 
spôsobe jeho uplatňovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-19/794: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 18. 11. 2014                               Z: PLO 
 
Úloha č. 14-19/795: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 14. 11. 2014                               Z: PgO 
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K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 657/SO/2014     
(na vysielanie programu Beseda o piatej zo dňa 1. 8. 2014)  
Vysielateľ: City TV, s.r.o.            číslo licencie: T/185 
 
Uznesenie č. 14-19/10.0712: 
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 City TV, s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, v dňa 
1. 8. 2014 o cca 17:00 hod odvysielal na televíznej programovej službe TV BRATISLAVA program 
Beseda o piatej, ktorým mohlo dôjsť k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality 
v rámci vysielanej televíznej programovej služby TV BRATISLAVA. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-19/796: 
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: 18. 11. 2014                               Z: PLO 
 
Úloha č. 14-19/797: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 14. 11. 2014                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-19/10.0713: 
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. 657/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV BRATISLAVA vysielateľa City TV, s.r.o. zo dňa 
1. 8. 2014 a v časti, týkajúcej sa možného porušenia § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 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 neprítomný 
Holan   za 
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Kmec              za 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-19/798: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 14. 11. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 648/SO/2014     
(na vysielanie programu POVSTANIE Slovensko 1939-1945 zo dňa 2. 9. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 14-19/11.0714: 
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. 648/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľa na základe zákona, zo dňa 2. 9. 2014 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-19/799: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 14. 11. 2014                             Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 688/M/2014  
(monitorované dni: 16. 6. 2014) 
Vysielateľ: Mestská televízia Trnava, s.r.o.         číslo licencie: T/78; TD/92  
 
Uznesenie č. 14-19/12.0715:  
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 Mestská televízia 
Trnava, s.r.o., Trnava vo veci možného porušenia  
1. § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že pri vysielaní programovej 
služby Mestská televízia Trnava dňa 16. 6. 2014 počas vysielania videotextu informujúceho 

- o predaji RD v Dolnom Dubovom v časoch o cca 12:40:31, 13:04:44, 13:28:55, 13:53:07, 
14:41:30, 16:24:03, 16:45:29, 17:49:49, 18:54:09, 19:15:36, 19:58:28 hod,       
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 - o programe Mestskej televízie Trnava na piatok, sobotu a nedeľu v časoch o cca 12:44:58, 
13:09:09, 13:57:32, 14:21:44, 14:45:55 hod a na pondelok a utorok v časoch o cca  15:45:34, 
16:28:28, 16:49:55, 17:54:14, 18:58:35, 19:20:01 hod,   
- o výstave „Poznáte hudobné nástroje“ v časoch o cca 12:49:19, 13:13:30, 14:26:06, 14:50:18, 
15:49:11, 16:32:05, 16:53:31, 17:57:51, 18:40:45, 19:02:11, 19:23:37 hod, 
- o pozvánke na podujatie  „Spolky, spolky!! (Sú čertove volky?)“ v časoch o cca 12:49:34, 
13:13:46, 14:26:21, 14:50:33, 15:49:26, 16:32:19, 16:53:46, 17:58:06, 18:41:00, 19:02:26, 
19:23:52 hod,    
- o pozvánke mesta Trnava na „Radničné hry“ na nádvorí radnice v časoch o cca 12:49:49, 
13:14:01, 14:26:36, 14:50:48, 15:49:40, 16:32:34, 16:54:01, 17:58:21, 18:41:14, 19:02:41, 
19:24:07 hod,    
- o pozvánke speváckeho zboru na koncert v kostole v časoch o cca 12:50:04, 13:14:16, 
14:26:51, 14:51:03, 15:49:56, 16:32:50, 16:54:16, 17:58:36, 18:41:30, 19:02:56, 19:24:23 hod,  
- o volejbalovej lige Trnavská Hit Beach v časoch o cca 12:55:20, 13:19:31, 13:43:43, 14:32:07, 
14:56:19 hod,   
- o hľadaní volejbalových talentov oddielom HIT Trnava v časoch o cca 12:55:35, 13:19:46, 
13:43:58, 14:32:22, 14:56:33, 15:53:32, 16:36:25, 16:57:52, 18:45:06, 19:06:32, 19:27:58, 
19:49:25 hod,       
- o 2. ročníku turnaja Prengo Cup v časoch o cca 12:55:50, 13:20:01, 13:44:13, 13:44:13, 
14:32:37, 14:56:49, 15:53:47, 16:36:40, 16:58:07, 18:45:20, 19:06:47, 19:28:13, 19:49:40 hod,    
- o nábore do hokejového klubu HK Trnava v časoch o cca 12:56:05, 13:20:16, 13:44:28, 
14:32:52, 14:57:03, 15:54:02, 16:36:55, 16:58:22, 18:45:36, 19:07:02, 19:28:28, 19:49:50 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 možným neposkytnutím súvislého 
záznamu vysielania z dňa 16. 6. 2014 v čase od 12:00 do 20:00 hod na vyžiadanie Rady, 
3. § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe Mestská televízia 
Trnava odvysielal dňa 16. 6. 2014 o cca 15:00 hod program Top Mjuzik, pričom mohlo dôjsť k 
nezabezpečeniu časového zaradenia tohto programu v súlade s podmienkami ustanovenými v § 4 ods. 
1, prípadne ods. 3 Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov 
umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a 
spôsobe jeho uplatňovania, 
4. § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe Mestská televízia 
Trnava odvysielal dňa 16. 6. 2014 o cca 15:00 hod program Top Mjuzik, ktorý bol sponzorovaný, 
a v ktorom mohlo dôjsť prostredníctvom osobitných propagačných zmienok k priamej podpore 
predaja služby - podujatia Topfest 2014, 
5. § 32 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe Mestská televízia 
Trnava odvysielal dňa 16. 6. 2014 o cca 12:19 program Bezbúdovci sponzorovaný o. i. aj 
spoločnosťou Giltrade s.r.o., pri ktorom neuviedol sponzorský odkaz spoločnosti Giltrade s.r.o. na 
začiatku a na konci programu, čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti označiť sponzora programu na 
začiatku a na konci programu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 14-19/800: 
Kancelária Rady v súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 18. 11. 2014                               Z: PLO 
 
K bodu 13/ 
SK č.: 441/SKO/2014 zo dňa 27. 5. 2014  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 223/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevky/deň/programová služba: Správy RTV /Aktuálna situácia na 
Ukrajine, Na pohyb ruských vojsk reagoval celý svet, Na situáciu na Ukrajine reaguje aj slovenská 
vláda, Analytik o ďalšom vývoji na Ukrajine a Aktuálna situácia na Ukrajine (rozhovor s M. 
Karasom)/1. 3. 2014/ Jednotka 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 14-19/13.0716: 
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. 
441/SKO/2014 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 

p o r u š i l 

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

tým, 
 
že dňa 1. 3. 2014 v čase o cca 19:00 hod. odvysielal na televíznej programovej službe Jednotka v 
rámci programu Správy RTVS príspevky Aktuálna situácia na Ukrajine, Na pohyb ruských vojsk 
reagoval celý svet, Na situáciu na Ukrajine reaguje aj slovenská vláda, Analytik o ďalšom vývoji na 
Ukrajine a Aktuálna situácia na Ukrajine (rozhovor s M. Karasom), ktorými došlo k porušeniu 
povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu, keďže dotknutá strana, 
ktorou boli oficiálni predstavitelia Ruskej federácie, nedostali priestor na vyjadrenie a ich stanovisko 
k danej téme nebolo účastníkom konania ani nijako sprostredkované, 
 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
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sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z. – 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  zdržal sa  
Abrahám  zdržal sa 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný 
Holan   za  
Kmec              za  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-19/801: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 4. 12. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-19/802: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14. 11. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
SK č.: 676/SKO/2014 zo dňa 9. 9. 2014  
Doplnenie: Správa č. 625/M/2014 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(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: 3. 7. a 4. 7. 2014/TV Nitrička 
ÚK: Nitrička media s.r.o.        číslo licencie: TD/22 
 
Uznesenie č. 14-19/14.0717: 
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. 676/SKO/2014 
Nitrička media s.r.o.  

 
p o r u š i l  

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

tým, 
 
že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania televíznej programovej služby TV 
Nitrička z dní 3. 7. 2014 a 4. 7. 2014, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-19/803: 
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: 4. 12. 2014                             Z: PLO 
 
Uznesenie č. 14-19/14.0718: 
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. 676/SKO/2014 
vedené voči spoločnosti Nitrička media s.r.o. v časti možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) 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 neprítomný 
Holan   za  
Kmec              za  
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Škultéty  za 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
          
Úloha č. 14-19/804: 
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: 18. 11. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 550/SKO/2014 zo dňa 7. 7. 2014  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 419/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/dni/programová služba: Téma dňa /20. 5., 21. 5., 22. 5. 2014/TA3 
ÚK: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
ÚP: 11:00 hod 
   
Uznesenie č. 14-19/15.0719: 
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. 
550/SKO/2014 C.E.N. s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania programov Téma dňa odvysielaných na 
televíznej programovej službe TA3 v dňoch 20. 5. 2014, 21. 5. 2014 a 22. 5. 2014 v čase o cca 19:50 
hod do 15 dní od doručenia žiadosti Rady o poskytnutie týchto záznamov vysielania, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za  
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný 
Holan   za 
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. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 165,- €, slovom stošesťdesiatpäť eur. 
 

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

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

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

Úloha č. 14-19/805: 
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: 4. 12. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 480/SKO/2014 zo dňa 10. 6. 2014  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 276/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Búrlivé víno/HME Ltd. Slovensko, 
o.z./Honda Civic Tourer/18. 3. 2014/TV MARKÍZA  
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-19/16.0720: 
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. 
480/SKO/2014 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

I. 

p o r u š i l  

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

tým, 

že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 18. 3. 2014 v čase o cca 20:29:58 
hod a o cca 21:40:04 hod pred a po programe Búrlivé víno komunikát označujúci za sponzora 
programu spoločnosť HME Ltd. Slovensko, o.z., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby bol v čase o cca 20:29:58 hod na konci a v čase o cca 21:40:04 
hod na začiatku zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný 
s inými zložkami programovej služby; 
 
Hlasovanie: 

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

 
II. 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.  

tým, 

že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 18. 3. 2014 v čase o cca 20:30 hod odvysielal 
sponzorovaný program Búrlivé víno, v ktorom došlo k priamej podpore predaja a nákupu tovaru – 
Honda Civic Tourer – produktu sponzora tohto programu, spoločnosti HME Ltd. Slovensko, o.z. 
osobitnými propagačnými zmienkami o tomto tovare, 
 
Hlasovanie: 

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

 
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 4 000,- €, slovom štyritisíc 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 neprítomný 
Holan   za 
Kmec              za  
Škultéty  za 
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Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-19/806: 
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: 4. 12. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-19/807: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14. 11. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 703/SKL/2014 zo dňa 24. 9. 2014 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava        
ÚP: 10:40 hod 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 733/SKL/2014 zo dňa 10. 10. 2014 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Best FM Media, spol. s r.o.       číslo licencie: R/101 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 747/SKL/2014 zo dňa 22. 10. 2014 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: OTS, s.r.o.       číslo licencií: T/101 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 684/SKL/2014 zo dňa 8. 9. 2014 
žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie  
č. TD/134 
ÚK: ZOE MEDIA, s.r.o.  
       ZOE MEDIA 
       MEDIA SERVIS       
ÚK: ZOE MEDIA, s.r.o.      číslo licencie: TD/134 
ÚP: 10:20 hod 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 742/SKL/2014 zo dňa 1. 10. 2014 
žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie  
č. T/216, T/217 
ÚK: Telemone, s.r.o.  
       THE FABRIK s.r.o.  
       UNGERSAN HOLDING LTD 
ÚK: Telemone, s.r.o.      číslo licencie: T/216, T/217 
ÚP: 10:00 hod 
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V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 22/ Rôzne 
 
1/ Oboznámenie Rady s rozhodnutím č. RP/059/2014 
 
Uznesenie č. 14-19/17.0726: 
Rada berie na vedomie predložené rozhodnutie. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
2/ Zahraničná služobná cesta, Praha, ČR, 4. 11. 2014 
 
Uznesenie č. 14-19/17.0726: 
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu zamestnancovi kancelárie Rady Mgr. Ing. Ivanovi 
Tarabčákovi na konferenciu Innovation Day, ktorá sa uskutoční dňa 4. 11. 2014 v Prahe, Česká 
republika. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
V Bratislave dňa 4. 11. 2014                 
 
                 

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