
Zápisnica č. 21/2014 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 1. a 2. 12. 2014  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overovateľ: Ing. Peter Alakša 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1. 12. 2014, začiatok o 10:00 hod. v sídle Rady 
 
 
1. Verejné vypočutie žiadateľov výberového konania: 
 
1.1 Žiadateľ: Best FM Media spol. s r.o., Bratislava 
   SK: 772/SKL/2014 
   vo veci pridelenia frekvencie: 103,3 MHz Spišská Nová Ves 
ÚP: 10:00 hod.         
 
1.2. Žiadateľ: C.S.M. group s. r. o., Bratislava 
   SK: 768/SKL/2014, 770/SKL/2014 
   vo veci pridelenia frekvencií: 88,6 MHz Banská Bystrica, 96,7 MHz Liptovský Mikuláš 
ÚP: 10:20 hod.         
 
1.3. Žiadateľ: D.EXPRES, k.s., Bratislava 
    SK: 769/SKL/2014 

vo veci pridelenia frekvencií: 92,9 MHz Detva 
ÚP: 10:40 hod.         
 
1.4. Žiadateľ: T.W.Rádio s.r.o., Bratislava 

SK: 771/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencií: 91,3 MHz Rožňava  

ÚP: 11:00 hod.         
 
1.5. Žiadateľ: Rádio Rebeca, s.r.o., Martin 

SK: 773/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 88,6 MHz Žilina 

ÚP: 11:20 hod.         
 
 
Prehľad ústnych pojednávaní dňa 1. 12. 2014 – výberové konanie 
  
10:00 hod.   Best FM Media, spol. s r.o. 
10:20 hod.   C.S.M. group s.r.o. 
10:40 hod.   D.EXPRES, k.s. 
11:00 hod.   T.W.Rádio, s.r.o. 
11:20 hod.   Rádio Rebeca, s.r.o.  
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2. 12. 2014, začiatok o 9:30 hod. v sídle Rady 
 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Výberové konanie 
SK: 772/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 103,3 MHz Spišská Nová Ves 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o., Bratislava      
      
3/ Výberové konanie  
SK: 768/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 88,6 MHz Banská Bystrica 
ÚK: C.S.M. group s. r. o., Bratislava      
 
4/ Výberové konanie  
SK: 770/SKL/2014 
Vo veci pridelenia frekvencie: 96,7 MHz Liptovský Mikuláš 
ÚK: C.S.M. group s. r. o., Bratislava      
 
5/ Výberové konanie  
SK: 769/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 92,9 MHz Detva 
ÚK: D.EXPRES, k.s., Bratislava      
 
6/ Výberové konanie     
SK: 771/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 91,3 MHz Rožňava 
ÚK: T.W.Rádio s.r.o., Bratislava      
 
7/ Výberové konanie  
SK: 773/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 88,6 MHz Žilina 
ÚK: Rádio Rebeca, s.r.o., Martin      
 
8/ Sťažnosť č. 696/SL/2014 zo dňa 25. 9. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: Metronet, s.r.o., Banská Bystrica      
Predkladá: PLO         
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 743/SO/2014     
(na vysielanie programu Aféry zo dňa 16. 10. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39; TD/15 
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 762/SO/2014      
(na vysielanie vlastnej propagácie zo dňa 28. 10. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 746/SO/2014      
(na vysielanie zo dňa 29. 7. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/1 
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12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 660/SO/2014      
(na vysielanie programu Dobré ráno zo dňa 14. 8. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39; TD/15 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 732/SO/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dní 18. 9., 4. 10. a 5. 10. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.          číslo licencie: T/41, TD/17 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 687/SO/2014      
(na vysielanie programu Žoldnier zo dňa 21. 9. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.          číslo licencie: T/41, TD/17 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 656/SO/2014      
(na vysielanie programu Aliancia za rodinu zo dňa 14. 8. 2014)  
Vysielateľ: Hlohovská televízia s.r.o.       číslo licencie: TD/102 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 664/SO/2014      
(na vysielanie programu Pod lampou zo dňa 4. 9. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/2 
 
17/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 700/M/2014 
(monitorovaný program: Pod lampou zo dňa 25. 9. 2014) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/2 
 
18/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 764/M/2014  
(monitorované dni: 10.10. 2014) 
Vysielateľ: Radio On, s.r.o., Bratislava       číslo licencie: R/99 
 
19/ SK č.: 639/SKO/2014 zo dňa 26. 8. 2014  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 458/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Veľké noviny /Adopcia detí 
homosexuálom/26. 5. 2014/ JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
20/ SK č.: 675/SKO/2014 zo dňa 9. 9. 2014  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 533/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: večerné vysielanie v čase od 20:55 do 23:05 hod 
/1.7.2014/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
21/ 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. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
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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. 
      
22/ SK č.:  

• 527/SKO/2014 zo dňa 24. 6. 2014  
• 553/SKO/2014 zo dňa 7. 7. 2014 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 358/SO/2014, 359/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Sexy výhra/15. 4 2014, 
16.4.2014/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
ÚP: 10.20 hod. 
  
23/ SK č.: 708/SKO/2014 zo dňa 23. 9. 2014  
Doplnenie: Správa č. 621/M/2014 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Žilinský večerník/18.6.2014 o 06:48:27 
a o 08:34:44 hod./Rádio Sever  
ÚK: ASISTENT CONSULTING COMPANY, s.r.o.      číslo licencie: R/122 
 
24/ SK č.: 707/SKO/2014 zo dňa 23. 9. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 524/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Črepiny*/30. 6. 2014 o 23:18 hod./JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
25/ SK č.: 740/SKL/2014 zo dňa 6. 10. 2014 
Oznámenie o zmene právnych skutočností držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: D.EXPRES, k.s.       číslo licencie: R/112 
 
26/ SK č.: 564/SKL/2014 zo dňa 11. 7. 2014 
žiadosť o zmenu registrácie retransmisie 
ÚK: Slovak Telekom, a.s.       číslo licencií: TKR/255 
 
27/ SK č.: 718/SKL/2014 zo dňa 1. 10. 2014 
Oznámenie o zmene právnych skutočností držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: BP Media, s.r.o.       číslo licencie: R/102 
 
28/ Rôzne 

 
 

Ústne pojednávanie: 
10:00 hod.  549/SKO/2014 zo dňa 7. 7. 2014 
  INTERACTIV.ME, s.r.o. 
 
10:20 hod. 527/SKO/2014 zo dňa 24. 6. 2014  

553/SKO/2014 zo dňa 7. 7. 2014 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    
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************************* 
 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 836 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 14-21/1.0751:  
Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Výberové konanie 
SK: 772/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 103,3 MHz Spišská Nová Ves 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 3/ 
Výberové konanie  
SK: 768/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 88,6 MHz Banská Bystrica 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 4/ 
Výberové konanie  
SK: 770/SKL/2014 
Vo veci pridelenia frekvencie: 96,7 MHz Liptovský Mikuláš 
 
Frekvencia bola pridelená uznesením v bode 3. 
 
K bodu 5/ 
Výberové konanie  
SK: 769/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 92,9 MHz Detva 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
  
K bodu 6/ 
Výberové konanie     
SK: 771/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 91,3 MHz Rožňava 
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V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 7/ 
Výberové konanie  
SK: 773/SKL/2014 
vo veci pridelenia frekvencie: 88,6 MHz Žilina 
    
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 8/ 
Sťažnosť č. 696/SL/2014 zo dňa 25. 9. 2014 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: Metronet, s.r.o., Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 14-21/8.0757: 
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. 696/SL/2014 smerujúcu 
voči spoločnosti Metronet, s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona  
č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-21/869: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12. 12. 2014                          Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 743/SO/2014     
(na vysielanie programu Aféry zo dňa 16. 10. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 14-21/9.0758: 
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 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 16. 10. 2014 
v čase o cca 12:54:43 hod odvysielal na televíznej programovej službe JOJ program Aféry, ktorý 
označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-21/870: 
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: 16. 12 2014  Z: PLO 
 
Úloha č. 14-21/871: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 12. 12. 2014  Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-21/9.0759: 
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 Aféry odvysielaného na televíznej 
programovej službe JOJ dňa 16. 10. 2014 v čase o cca 12:55 hod. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-21/872: 
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: 16. 12. 2014                      Z: PLO 
  
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 762/SO/2014      
(na vysielanie vlastnej propagácie zo dňa 28. 10. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
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Uznesenie č. 14-21/10.0760: 
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. 762/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska – 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 
Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-21/873: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12. 12. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 746/SO/2014      
(na vysielanie zo dňa 29. 7. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 14-21/11.0761: 
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. 746/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. 11 zákona č. 
308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-21/874: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 12. 12. 2014                                Z: PgO 
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K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 660/SO/2014      
(na vysielanie programu Dobré ráno zo dňa 14. 8. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 14-21/12.0762:  
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. 660/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala ju podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-21/875: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12. 12. 2014                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-21/12.0763:  
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  § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej 
službe JOJ dňa 14. 8. 2014 o cca 06:44 hod odvysielal sponzorovaný program Dobré ráno, v ktorom 
mohlo prostredníctvom osobitných propagačných zmienok dôjsť k priamej podpore predaja služby – 
reštaurácie Štúr. 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 14-21/876: 
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: 16. 12. 2014                               Z: PLO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 732/SO/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dní 18. 9., 4. 10. a 5. 10. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.          číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-21/13.0764: 
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 4. 10. 2014 
o cca 19:00 hod. v rámci programu Televízne noviny príspevok s názvom Kontrolórka nemôže 
kontrolovať, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.    
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-21/877: 
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: 16. 12. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-21/878: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 12. 12. 2014          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 14-21/13.0765: 
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. 732/SO/2014 a v časti 
možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľom MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. v súvislosti s tým, že odvysielal na televíznej programovej službe TV 
MARKÍZA   

• dňa 18. 9. 2014 o cca 19:00 hod. v rámci programu Televízne noviny príspevok s 
názvom Kontrolórka dokontrolovala,  
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• dňa 5. 10. 2014 o cca 19:00 hod. v rámci programu Televízne noviny príspevok 
s názvom Nemôže preklepnúť kotolníka,  

 
a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že odvysielal na televíznej 
programovej službe TV MARKÍZA   

• dňa 18. 9. 2014 o cca 19:00 hod. v rámci programu Televízne noviny príspevok s 
názvom Kontrolórka dokontrolovala,  

• dňa 4. 10. 2014 o cca 19:00 hod. v rámci programu Televízne noviny príspevok 
s názvom Kontrolórka nemôže kontrolovať,  

• dňa 5. 10. 2014 o cca 19:00 hod. v rámci programu Televízne noviny príspevok 
s názvom Nemôže preklepnúť kotolníka,  

uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-21/879: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 12. 12. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 687/SO/2014      
(na vysielanie programu Žoldnier zo dňa 21. 9. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.          číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-21/14.0766: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 21. 9. 2014 v čase od 20:00:00 hod do 
20:59:59 hod a v čase od 21:00:00 hod do 21:59:59 hod mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov 
v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za  
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za  
Kmec              za  
Škultéty  za 
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Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-21/880: 
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: 16. 12. 2014 Z: PLO 
 
Úloha č. 14-21/881: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 12. 12. 2014                     Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 656/SO/2014      
(na vysielanie programu Aliancia za rodinu zo dňa 14. 8. 2014)  
Vysielateľ: Hlohovská televízia s.r.o.       číslo licencie: TD/102 
 
Uznesenie č. 14-21/15.0767: 
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 Hlohovská televízia 
s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
na programovej službe HCTV odvysielal dňa 14. 8. 2014 o cca 00:06 hod, 07:06 hod a 14:06 hod 
v rámci programu Noviny príspevok informujúci o aktivitách občianskej iniciatívy Aliancia za rodinu, 
ktorý mohol naplniť definíciu politickej publicistiky podľa § 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z., a 
v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

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

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

Úloha č. 14-21/882: 
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: 16. 12. 2014                               Z: PLO 
 
Úloha č. 14-21/883: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 12. 12. 2014                          Z: PgO 
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K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 664/SO/2014      
(na vysielanie programu Pod lampou zo dňa 4. 9. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 14-21/16.0768: 
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. 664/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona, zo dňa 4. 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 zdržala sa 
Dinka  zdržal sa 
Haťapka za 
Holan   zdržal sa 
Kmec              zdržal sa  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 5-0-4, uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 14-21/884: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 12. 12. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 700/M/2014 
(monitorovaný program: Pod lampou zo dňa 25. 9. 2014) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 14-21/18.0769: 
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 po prerokovaní Správy č. 700/M/2014 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 25.9.2014 na programovej službe Dvojka vysielateľa RTVS, vysielateľ na základe zákona 
nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
Hlasovanie: 

Mistrík  za  
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za  
Škultéty  za 
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Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 14-21/885: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 12. 12. 2014                     Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 764/M/2014  
(monitorované dni: 10.10. 2014) 
Vysielateľ: Radio On, s.r.o., Bratislava       číslo licencie: R/99 
 
Uznesenie č. 14-21/18.0770: 
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. 764/M/2014 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 10.10.2014 vysielateľa Radio ON, s.r.o., Bratislava s licenciou č. R/99 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov. 
 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-21/886: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 12. 12. 2014                       Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 639/SKO/2014 zo dňa 26. 8. 2014  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 458/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Veľké noviny /Adopcia detí 
homosexuálom/26. 5. 2014/ JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-21/19.0771: 
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. 
639/SKO/2014 MAC TV s.r.o. 
 

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

že dňa 26. 5. 2014 v čase od cca 19:00 hod. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ 
v programe Veľké Noviny príspevok Adopcia detí homosexuálom, ktorým došlo k porušeniu povinnosti 
zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť predmetného programu tým, že v rámci príspevku bola 
odvysielaná výhradne kritika systému sociálnej starostlivosti o maloletých vo Veľkej Británii, bez 
sprostredkovania kontextu a dôvodov, ktoré viedli k schváleniu adopcie detí britským súdom, príp. 
argumentov druhej strany sporu, t. j. príslušných britských orgánov,  
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

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

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

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

Úloha č. 14-21/887: 
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:  2. 1. 2015                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-21/888: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 12. 12. 2014                                                       Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 675/SKO/2014 zo dňa 9. 9. 2014  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 533/SO/2014) 
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(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: večerné vysielanie v čase od 20:55 do 23:05 hod 
/1.7.2014/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-21/20.0772: 
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. 
675/SKO/2014 MAC TV 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 súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ zo dňa 
1. 7. 2014 v čase od 20:55 hod do 23:05 hod do 15 dní od doručenia žiadosti Rady o poskytnutie tohto 
záznamu vysielania, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 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, VS***14,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za  
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za  
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Škultéty  za 
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

Úloha č. 14-21/889: 
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: 2. 1. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 21/ 
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. 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 
 
Uznesenie č. 14-21/21.0773: 
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. 
549/SKO/2014 INTERACTIV.ME, 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 RING TV dňa 24. 5. 2014 o cca 05:00 hod odvysielaný komunikát 
s názvom Eurovýhra, ktorý naplnil definíciu telenákupu, neobsahoval jednoznačné a úplné 
inštruovanie o spôsobe riešenia zadanej úlohy, nakoľko zadanie úlohy neviedlo k takému výsledku, 
ktorý prezentoval účastník konania ako správny, ale vzhľadom na jeho slovné aj grafické vyjadrenie 
umožňovalo viacero rôznych riešení,  
 
Hlasovanie: 

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

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

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

 17



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

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

Úloha č. 14-21/890: 
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: 2. 1. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-21/891: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12. 12. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
SK č.:  

• 527/SKO/2014 zo dňa 24. 6. 2014  
• 553/SKO/2014 zo dňa 7. 7. 2014 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 358/SO/2014, 359/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Sexy výhra/15. 4 2014, 
16.4.2014/DAJTO 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
 
Bod sa odročuje.  
 

K bodu 23/ 
SK č.: 708/SKO/2014 zo dňa 23. 9. 2014  
Doplnenie: Správa č. 621/M/2014 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Žilinský večerník/18.6.2014 o 06:48:27 
a o 08:34:44 hod./Rádio Sever  
ÚK: ASISTENT CONSULTING COMPANY, s.r.o.      číslo licencie: R/122 
 
Uznesenie č. 14-21/23.0776: 
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. 
708/SKO/2014 ASISTENT CONSULTING COMPANY, s.r.o. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 
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že na rozhlasovej programovej službe Rádio Sever odvysielal dňa 18. 6. 2014 v čase o cca 06:48:27 
hod a o cca 08:34:44 hod informácie o obsahu regionálneho týždenníka Žilinský večerník, ktoré 
naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby boli na začiatku 
a na konci zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými 
zložkami programovej služby, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie  
zákona. 
 

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

 
Hlasovanie: 

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

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

Úloha č. 14-21/892: 
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: 2. 1. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 707/SKO/2014 zo dňa 23. 9. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 524/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Črepiny*/30. 6. 2014 o 23:18 hod./JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-21/24.0777: 
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 
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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. 
707/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 program Črepiny* odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 30. 6. 2014 o cca 23:18 
hod v trvaní cca 48 minút a 19 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením reklamy 
dvakrát, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 5 písm. a) 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, VS***14,KS6548. 

 
Hlasovanie: 

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

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

Úloha č. 14-21/893: 
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: 2. 1. 2015                    Z: PLO 
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K bodu 25/ 
SK č.: 740/SKL/2014 zo dňa 6. 10. 2014 
Oznámenie o zmene právnych skutočností držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: D.EXPRES, k.s.       číslo licencie: R/112 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 

K bodu 26/ 
SK č.: 564/SKL/2014 zo dňa 11. 7. 2014 
žiadosť o zmenu registrácie retransmisie 
ÚK: Slovak Telekom, a.s.       číslo licencií: TKR/255 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 

K bodu 27/ 
SK č.: 718/SKL/2014 zo dňa 1. 10. 2014 
Oznámenie o zmene právnych skutočností držiteľa 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. 
 
Hlasovanie: 

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

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

Úloha č. 14-21/896: 
V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví 
v správnom konaní rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 2. 1. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 28/ Rôzne 
 
1/ Zamietnutie žiadosti v časti 
 
Uznesenie č. 14-21/28.0781: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako správny orgán príslušný podľa § 2 ods. 2 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode 
informácií“) rozhodla o žiadosti spoločnosti MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava tak, že 
podľa § 18 ods. 2 a §11 ods. 1 písm. a) zákona o slobode informácií ju odmieta v časti, v ktorej 
spoločnosť MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava požaduje „zaslanie fotokópií všetkých 
listín predložených Rade“ prevádzkovateľmi retransmisie DSI DATA s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, 
029 01 Námestovo; TESATEL, s.r.o., Závodie 394, 010 04 Žilina; CARISMA, spol. s r.o., Družstevná 
1, 941 31 Dvory nad Žitavou; Cabel net s.r.o., Poľná 583/9, 930 11 Topoľníky; BENET, s.r.o., 
Námestie SNP 974/28, 972 71 Nováky; ARTOS, a. s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš; 
STASTEL, s.r.o., Zakvášov 1518/52-16, 017 01 Považská Bystrica; ELTRON s.r.o., Majerská cesta 
36, 974 01 Banská Bystrica „týkajúce sa a súvisiace s obsahom“ otázok uvedených v žiadosti 
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o informácie, z dôvodu, že išlo o informácie, ktoré boli Rade odovzdané osobami, ktorým takú 
povinnosť zákon neukladá a ktoré na výzvu Rady písomne oznámili, že so sprístupnením fotokópií 
požadovaných listín nesúhlasia. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
2/ Mimoriadne odmeny členom Rady 
 
Uznesenie č. 14-21/28.0782: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu  v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu 
schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu 
NR SR č. 625 zo dňa 03.03.2004  schvaľuje výplatu mimoriadnych odmien pre všetkých členov Rady 
vo výške jednonásobku mesačnej odmeny -  predovšetkým za mimoriadne práce súvisiace s voľbami 
do orgánov samospráv obcí ako i s prípravami a realizáciou jesenných výberových konaní vo veci 
udelenia/zmeny licencií na rozhlasové terestriálne vysielanie.    
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-21/897: 
Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien členom Rady v zmysle schváleného 
uznesenia.  
T: 9. 12. 2014                                 Z: ÚRK 
 
 
3/ Mimoriadne odmeny riaditeľovi Kancelárie Rady 
 
Uznesenie č. 14-21/28.0783: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu zo 
dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 3.marca 2004 a § 20 ods. 1  
zákona č. 553/2003 Z .z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme schvaľuje odmenu riaditeľovi Kancelárie Rady podľa predloženého návrhu. Odmena bude 
vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac november 2014.  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   

 22



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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-21/898: 
Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmeny riaditeľa Kancelárie v zmysle schváleného uznesenia.  
T: 9. 12. 2014                   Z: ÚRK 
 
 
 
V Bratislave dňa 2. 12. 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 Alakša 
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	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. 

