
Zápisnica č. 20/2014 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 18. 11. 2014  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overovateľ: Ing. Peter Abrahám 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 669/SO/2014      
(na vysielanie programu Sexy výhra zo dňa 11. 9. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: TD/47 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 679/SO/2014      
(na vysielanie programu Ochranca zo dňa 13. 9. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39; TD/15 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 646/SO/2014      
(na vysielanie upútavky na program Neserte nám pestúnku zo dňa 28. 8. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39; TD/15 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 719/SO/2014     
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 19. 9. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                     číslo licencie: T/39; TD/15 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 686/SO/2014      
(na vysielanie programu Bournovo ultimátum zo dňa 19.9.2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 692/SO/2014      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 12.9.2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.                číslo licencie: T/41, TD/17 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 714/SO/2014      
(na vysielanie programu Prvé televízne noviny a Televízne noviny  zo dňa 25.9.2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.               číslo licencie: T/41, TD/17 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 715/SO/2014      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 26. 9. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/1 
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10/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 659/M/2014 
(monitorované dni: 25. 8. 2014) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
11/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 731/M/2014 
(monitorované dni: 5.9.2014) 
Vysielateľ: TV ORAVIA s.r.o.       číslo licencie: TD/36 
 
12/ Kontrolný monitoring 
Správa č.730/M/2014.  
(monitorované dni: 5.9.2014) 
Vysielateľ: SATRO s.r.o.        číslo licencie: TD/19 
 
13/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 751/M/2014  
(monitorované dni: 11.10.2014) 
Vysielateľ: Marek Petráš                  číslo licencie: R/93 
 
14/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2014 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
15/ SK č.: 546/SKO/2014 zo dňa 7. 7. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 387/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Srdečný pozdrav ze zeměkoule / 11. 5. 2014/JOJ 
PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/219; TD/16 
 
16/ SK č.: 414/PLO/O-5925/2013 zo dňa 17. 12. 2013 
Doplnenie: Správa č. 5549/67/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/upútavka/deň/programová služba: upútavka na program Súdna sieň/ 1. 11. 
2013/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
17/ SK č.: 549/SKO/2014 zo dňa 7. 7. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť č. 
434/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 2, § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba:  Eurovýhra/24. 5. 2014/RING TV 
ÚK: INTERACTIV.ME, s.r.o.         číslo licencie: T/190, TD/33 
ÚP: 10:00 hod  
 
18/ SK č.: 548/SKO/2014 zo dňa 7. 7. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 435/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
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Monitorované vysielanie/deň/programová služba: vysielanie od 13:00:00 hod do 13:59:59 hod/ 
24. 5. 2014/JOJ  
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39; TD/15 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
19/ SK č.: 767/SKL/2014 zo dňa 15. 10. 2014 
žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu so zlúčením dvoch obchodných spoločností 
 ÚK: TELECOM TKR, s.r.o.  
        Štúdio-VT s.r.o. 
        Ing. Tibor Mocsári 
        Mgr. Renáta Mikčová      
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o.      číslo licencie: T/149 
 
20/ SK č.: 739/SKL/2014 zo dňa 9. 10. 2014 
žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie  
č. TD/119 
ÚK: Lotos Plus, s.r.o.  
        Karol Slaninka  
        Technický a medicínsky znalecký ústav, a.s. 
        RNDr. Jaroslav Pecho 
ÚK: Lotos Plus, s.r.o.        číslo licencie: TD/119 
 
21/ Rôzne 

 
 

Ústne pojednávanie: 
10:00 hod 549/SKO/2014 zo dňa 7. 7. 2014 

INTERACTIV.ME, s.r.o.   
 
      

************************* 
 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 812 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 14-20/1.0727:  
Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 2/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 669/SO/2014      
(na vysielanie programu Sexy výhra zo dňa 11. 9. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 14-20/2.0728: 
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. 669/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-20/813: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 28. 11. 2014                          Z: PgO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 679/SO/2014      
(na vysielanie programu Ochranca zo dňa 13. 9. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 14-20/3.0729: 
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. 679/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 14-20/814: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 28. 11. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 646/SO/2014      
(na vysielanie upútavky na program Neserte nám pestúnku zo dňa 28. 8. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 14-20/4.0730: 
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. 646/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-20/815: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 28. 11. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 719/SO/2014     
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 19. 9. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                     číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 14-20/5.0731: 
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. 719/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-20/816: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 28. 11. 2014                                Z: PgO 
  
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 686/SO/2014      
(na vysielanie programu Bournovo ultimátum zo dňa 19.9.2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 14-20/6.0732: 
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 Veľké noviny odvysielaného na televíznej 
programovej službe JOJ dňa 19. 9. 2014 v čase o cca 19:30 hod a záznamu vysielania televíznej 
programovej služby JOJ zo dňa 19. 9. 2014 v čase od 19:55 hod do 23:59 hod a dňa 20. 9. 2014 v čase 
od 00:00 hod do 00:05 hod. 
 
Hlasovanie: 

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

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

Úloha č. 14-20/817: 
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: 2. 12. 2014 Z: PLO 
 
Uznesenie č. 14-20/6.0733: 
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 

1. § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
- dňa 19. 9. 2014 o cca 20:54:23, 21:30:56, 21:52:55, 22:44:16, 22:50:40, 23:33:18 

a 23:54:23 hod odvysielal upútavky na program Útek zo Sibíri, 
- dňa 19. 9. 2014 o cca 21:30:26 a 22:57:51 hod odvysielal upútavku na program Výkupné, 
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ktoré neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotné programy, čím mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu § 6 ods. 5 druhá veta Jednotného systému označovania; 

2. § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že program Bournovo ultimátum 
odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 19. 9. 2014 o cca 20:35 hod v trvaní 
cca 146 minút a 28 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením reklamy 
päťkrát. 

 
Hlasovanie: 

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

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

Úloha č. 14-20/818: 
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: 2. 12. 2014  Z: PLO 
 
Úloha č. 14-20/819: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 28. 11. 2014                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-20/6.0733-1: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 686/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  neprítomný 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za 
Škultéty  za 

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

Úloha č. 14-20/820: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 28. 11. 2014                          Z: PgO 
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K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 692/SO/2014      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 12.9.2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.                číslo licencie: T/41, TD/17 
    
Uznesenie č. 14-20/7.0734: 
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. 692/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  neprítomný 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-20/820: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 28. 11. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 714/SO/2014      
(na vysielanie programu Prvé televízne noviny a Televízne noviny  zo dňa 25.9.2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.               číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-20/8.0735: 
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 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že odvysielal na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 25. 9. 2014  

• o cca 17:00 hod. v rámci programu Prvé Televízne noviny príspevok s názvom 
Výchovné facky v polepšovniach,  

• o cca 19:00 hod. v rámci programu Televízne noviny príspevok s názvom Výchovné 
facky v polepšovniach,  

v ktorých mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.    
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-20/821: 
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: 2. 12. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-20/822: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 28. 11. 2014                     Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 715/SO/2014      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 26. 9. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 14-20/9.0736: 
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. 715/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľa na základe zákona, zo dňa 26. 9. 2014 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-20/823: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 28. 11. 2014                 Z: PgO 
  
K bodu 10/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 659/M/2014 
(monitorované dni: 25. 8. 2014) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
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Uznesenie č. 14-20/10.0737: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z v súvislosti 
s tým, že dňa 25. 8. 2014 v čase o cca 19:28 hod odvysielal na televíznej programovej službe TV 
MARKÍZA v programe Televízne noviny príspevok s názvom EXTRÉMNI POLICAJTI, ktorý mohol 
obsahovať zobrazenie reálneho násilia s jeho následkami bez príslušného predchádzajúceho slovného 
upozornenia podľa § 6 ods. 6 Jednotného systému označovania, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-20/824: 
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: 2. 12. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 731/M/2014 
(monitorované dni: 5.9.2014) 
Vysielateľ: TV ORAVIA s.r.o.       číslo licencie: TD/36 
 
Uznesenie č. 14-20/11.0738: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 731/M/2014 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 5. 9. 2014 vysielateľa TV ORAVIA s.r.o. s licenciou č. TD/36 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 14-20/825: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 28. 11. 2014                                   Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.730/M/2014.  
(monitorované dni: 5.9.2014) 
Vysielateľ: SATRO s.r.o.        číslo licencie: TD/19 
 
Uznesenie č. 14-20/12.0739:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 730/M/2014 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 5. 9. 2014 vysielateľa SATRO s.r.o. s licenciou č. T/19 nebolo zistené porušenie právnych 
predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-20/826: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 28. 11. 2014                                   Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 751/M/2014  
(monitorované dni: 11.10.2014) 
Vysielateľ: Marek Petráš                  číslo licencie: R/93 
 
Uznesenie č. 14-20/13.0740: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 751/M/2014 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 11. 10. 2014 vysielateľa Mareka Petráša s licenciou č. R/93 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-20/827: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 28. 11. 2014                           Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2014 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 14-20/14.0741: 
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb  
za 3. štvrťrok 2014. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 14-20/14.0742: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a l) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že: 
 
I. v štatistike o odvysielanom programe televíznej programovej služby TV MARKÍZA za 3. štvrťrok 
2014 (za mesiace júl, august, september) 2014 neuviedol podiel nových diel a správny podiel 
programov európskej nezávislej produkcie;  
II. v štatistike o odvysielanom programe televíznej programovej služby TV DOMA za 3. štvrťrok 
2014 (za mesiace júl, august, september) 2014 neuviedol podiel nových diel a správny podiel 
programov európskej nezávislej produkcie;  
III. v štatistike o odvysielanom programe televíznej programovej služby DAJTO za 3. štvrťrok 
2014 (za mesiace júl, august, september) 2014 neuviedol podiel nových diel a správny podiel 
programov európskej nezávislej produkcie;  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za  
Abrahám  za 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 
Dinka  za 

 12



Haťapka za 
Holan   za  
Kmec              za  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-20/828: 
Kancelária  Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre 
rozhodnutie vo veci. 
T: 2. 12. 2014                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 14-20/14.0743: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a l) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV 
s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že: 
  
I. v štatistike o odvysielanom programe televíznej programovej služby JOJ za 3. štvrťrok 2014 (za 
mesiace júl, august, september) 2014 neuviedol podiel nových diel,  
II. v štatistike o odvysielanom programe televíznej programovej služby JOJ PLUS za 3. štvrťrok 
2014 (za mesiace júl, august, september) 2014 neuviedol podiel nových diel,  
III. v štatistike o odvysielanom programe televíznej programovej služby WAU za 3. štvrťrok 2014 (za 
mesiace júl, august, september) 2014 neuviedol podiel nových diel.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-20/829: 
Kancelária  Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre 
rozhodnutie vo veci. 
T: 2. 12. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 546/SKO/2014 zo dňa 7. 7. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 387/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Srdečný pozdrav ze zeměkoule / 11. 5. 2014/JOJ 
PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/219; TD/16 
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Uznesenie č. 14-20/15.0744: 
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.  546/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 dňa 11. 5. 2014 v čase od cca 14:52 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ 
PLUS program Srdečný pozdrav ze zeměkoule, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 
7 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „vulgárne vyjadrovanie, ktoré 
vzhľadom na jeho kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu jeho spracovania alebo 
zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu 
možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov“, „zobrazenie milostných 
scén bez zobrazenia nahoty, ktoré sú súčasťou dejovej línie“, „expresívne vyjadrovanie, ktoré 
vzhľadom na jeho kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu jeho spracovania alebo 
zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu 
možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 12 rokov“, a ktoré s prihliadnutím na 
§ 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre 
maloletých divákov do 12 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre 
vekovú skupinu maloletých do 7 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania, 
 
Hlasovanie: 

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

Vý
 

sledok 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 663,- €, slovom šesťstošesťdesiattri 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  neprítomný 
Danielová za 
Dinka  za 
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Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za  
Škultéty  za 

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

Úloha č. 14-20/830: 
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: 18. 12. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-20/831: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 28. 11. 2014                               Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 414-PLO/O-5925/2013 zo dňa 17. 12. 2013 
Doplnenie: Správa č. 5549/67/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/upútavka/deň/programová služba: upútavka na program Súdna sieň/ 1. 11. 
2013/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-20/16.0745: 
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 správne konanie č. 
414-PLO/O-5925/2013 vedené voči MAC TV, s.r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona  
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

z a s t a v u j e, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

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

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

 
Úloha č. 14-20/832: 
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: 2. 12. 2014                    Z: PLO 
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K bodu 17/ 
SK č.: 549/SKO/2014 zo dňa 7. 7. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť č. 
434/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 2, § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba:  Eurovýhra/24. 5. 2014/RING TV 
ÚK: INTERACTIV.ME, s.r.o.         číslo licencie: T/190, TD/33 
ÚP: 10:00 hod  
 
Bod sa odročuje. 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 548/SKO/2014 zo dňa 7. 7. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 435/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: vysielanie od 13:00:00 hod do 13:59:59 hod/ 
24. 5. 2014/JOJ  
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 14-20/18.0747: 
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. 
548/SKO/2014 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 

že na televíznej programovej službe JOJ dňa 24. 5. 2014 v čase od 13:00:00 hod do 13:59:59 hod 
odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 13:19:02 hod do cca 13:25:11 hod v trvaní 6 minút a 9 sekúnd, 
– komunikát propagujúci program Nové bývanie, ktorý zároveň propagoval projekt bytového 

komplexu Panorama City spoločnosti Panorama byty, s.r.o. a ktorý naplnil definíciu reklamy 
podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom nešlo výlučne o vlastnú propagáciu, v čase 
od cca 13:27:20 hod do cca 13:27:44 hod v trvaní 24 sekúnd, 

– reklamný blok v čase od cca 13:49:02 hod do cca 13:54:51 hod v trvaní 5 minút a 49 sekúnd, 
v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 22 sekúnd, teda o 22 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-20/833: 
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: 18. 12. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-20/834: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 28. 11. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 767/SKL/2014 zo dňa 15. 10. 2014 
žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu so zlúčením dvoch obchodných spoločností 
 ÚK: TELECOM TKR, s.r.o.  
        Štúdio-VT s.r.o. 
        Ing. Tibor Mocsári 
        Mgr. Renáta Mikčová      
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o.      číslo licencie: T/149 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 739/SKL/2014 zo dňa 9. 10. 2014 
žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie  
č. TD/119 
ÚK: Lotos Plus, s.r.o.  
        Karol Slaninka  
        Technický a medicínsky znalecký ústav, a.s. 
        RNDr. Jaroslav Pecho 
ÚK: Lotos Plus, s.r.o.        číslo licencie: TD/119 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 21/ Rôzne 
 
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 10. 2014 
 
Uznesenie č. 14-20/17.0750: 
Rada berie na vedomie predložené čerpanie rozpočtu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
2/ Plán zasadnutí Rady na 1. polrok 2014 
 
Uznesenie č. 14-20/17.0751: 
Rada schvaľuje predložený plán zasadnutí Rady na 1. polrok 2015. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
V Bratislave dňa 18. 11. 2014                 
 
                                             prof. Miloš Mistrík 
              predseda 
  Rady pre vysielanie a retransmisiu                      
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Ing. Peter Abrahám 
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