
Zápisnica č. 22/2014 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 16. 12. 2014  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overovateľ: Mgr. Karol Haťapka 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 734/SO/2014      
(na vysielanie programu Dámsky klub zo dňa 8. 10. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 691/SO/2014      
(na vysielanie reklamného spotu Raiffeisen bank zo dňa 20. 9. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 716/SO/2014      
(na vysielanie programu GBS zo dňa 26. 9. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 777/SO/2014      
(na vysielanie sponzorského odkazu Clavin zo dňa 4. 11. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 744/SO/2014      
(na vysielanie programu Nočná pyramída zo dňa 13. 10. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 775/SO/2014     
(na vysielanie programu Hry o život zo dňa 2. 11. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 795/SO/2014     
(na vysielanie programu Hry o život: Skúška ohňom zo dňa 8. 11. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 713/SO/2014     
(na vysielanie programu Farma  zo dňa 25.9.2014 )  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 720/SO/2014     
(na vysielanie programu Správy  zo dňa 16.9.2014 )  
Vysielateľ: C.E.N. s. r. o.        číslo licencie: TD/14 
 
11/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 801/M/2014  
(monitorované dni: 12. 10. 2014) 
Vysielateľ: KdAH, a.s.               číslo licencie: T/189 
 
12/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 786/M/2014  
(monitorované dni: 17.10.2014) 
Vysielateľ: T.W.Rádio, s.r.o.      číslo licencie: R/90 
 
13/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 781/M/2014 
(monitorované dni: 17.10.2014) 
Vysielateľ: Rádio One Rock, s. r.o.                    číslo licencie: R/106 
 
14/ SK č.: 710/SKO/2014 zo dňa  23. 9. 2014  
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2014 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Štatistika o odvysielanom programe za obdobie/programová služba: apríl, máj, jún 2014/TV 
MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.           číslo licencie: T/41, TD/17, TD/7, TD/47 
 
15/ SK č.: 711/SKO/2014 zo dňa  23. 9. 2014  
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2014 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Štatistika o odvysielanom programe za obdobie/programová služba: apríl, máj, jún 2014/JOJ, JOJ 
PLUS, WAU 
ÚK: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, TD/16, TD/109 
 
16/ SK č.: 736/SKO/2014 zo dňa 7. 10. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 577/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Upírske denníky /10. 7. 2014/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
17/ SK č.: 641/SKO/2014 zo dňa 26. 8. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 459/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Reflex /3. 6. 2014/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
      
18/ 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.) 
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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: 10.00 hod. 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
19/ SK č.: 849/SKL/2014 zo dňa 21. 11. 2014 
Žiadosť  o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: JUNIOR GAME spol. s r.o., Bratislava        
 
20/ SK č.: 780/SKL/2014 zo dňa 3. 11. 2014 
Žiadosť  o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: TV REGION spol. s r.o., Senica       
 
21/ SK č.: 853/SKL/2014 zo dňa 28. 11. 2014 
Žiadosť  o udelenie registrácie retransmisie 
ÚK: SNET a.s., Bratislava        
 
22/ SK č.: 799/SKL/2014 zo dňa 6. 11. 2014 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: SITY MEDIA s.r.o.       číslo licencie: R/87, RD/18 
 
23/ SK č.: 817/SKL/2014 zo dňa 18. 11. 2014 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.       číslo licencie: R/106 
 
24/ SK č.: 800/SKL/2014 zo dňa 24. 11. 2014 
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Gregor Agency – G.A. Records, s.r.o.      číslo licencie: RD/19 
 
25/ SK č.: 851/SKL/2014 zo dňa 25. 11. 2014 
Žiadosť o zmenu licencie na regionálne digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Západoslovenská televízia s.r.o.       číslo licencií: TD/114 
 
26/ SK č.: 850/SKL/2014 zo dňa 25. 11. 2014 
Žiadosť o odňatie licencie na digitálne televízne  vysielanie 
ÚK: REGIONMEDIA, s.r.o.       číslo licencie: TD/51 
 
27/ Rôzne 
 
 
Ústne pojednávanie: 
10:00 hod. 527/SKO/2014 zo dňa 24. 6. 2014  

553/SKO/2014 zo dňa 7. 7. 2014 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    

 
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 898 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
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Uznesenie č. 14-22/1.0784:  
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/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 734/SO/2014      
(na vysielanie programu Dámsky klub zo dňa 8. 10. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 14-22/2.0785: 
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. 734/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. 14-22/899: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 26. 12. 2014                             Z: PgO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 691/SO/2014      
(na vysielanie reklamného spotu Raiffeisen bank zo dňa 20. 9. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-22/3.0786: 
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. 
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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. 691/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s.r.o. zo dňa 20. 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 za 
Holan   za 
Kmec              za 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-22/900: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 12. 2014                             Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 716/SO/2014      
(na vysielanie programu GBS zo dňa 26. 9. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 14-22/4.0787: 
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. 716/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľa na základe zákona, a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 
Z. z. za neopodstatnenú. 
 
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. 14-22/901: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 12. 2014                          Z: PgO 
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K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 777/SO/2014      
(na vysielanie sponzorského odkazu Clavin zo dňa 4. 11. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-22/5.0788: 
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. 777/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-22/902: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 12. 2014                           Z: PgO 
  
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 744/SO/2014      
(na vysielanie programu Nočná pyramída zo dňa 13. 10. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 14-22/6.0789: 
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. 744/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona, a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová zdržala sa 
Dinka  zdržal sa 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za 
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Škultéty  za 
Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 14-22/903: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 12. 2014                                Z: PgO 
 
Úloha č. 14-22/904: 
Kancelária Rady oboznámi Radu RTVS s obsahom a výsledkom prešetrenia sťažnosti a upozorní 
Radu RTVS na obdobné prípady. 
T: 30. 12. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 775/SO/2014     
(na vysielanie programu Hry o život zo dňa 2. 11. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
    
Uznesenie č. 14-22/7.0790: 
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. 775/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  proti 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová proti 
Dinka  proti 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 6-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-22/905: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 12. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 795/SO/2014     
(na vysielanie programu Hry o život: Skúška ohňom zo dňa 8. 11. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 14-22/8.0791: 
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. 795/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. 
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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. 14-22/906: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 12. 2014                                Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 713/SO/2014     
(na vysielanie programu Farma  zo dňa 25.9.2014 )  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-22/9.0792: 
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. 713/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-22/907: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 12. 2014                           Z: PgO 
  
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 720/SO/2014     
(na vysielanie programu Správy  zo dňa 16.9.2014 )  
Vysielateľ: C.E.N. s. r. o.        číslo licencie: TD/14 
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Uznesenie č. 14-22/10.0793: 
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 C.E.N.  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 TA3 dňa 16. 9. 2014 o cca 09:00 hod. v rámci programu Správy TA3 
príspevok s názvom Prostitútky okrádajú štát, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti 
a nestrannosti.    
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-22/908: 
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: 30. 12. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-22/909: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 30. 12. 2014                     Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 801/M/2014  
(monitorované dni: 12. 10. 2014) 
Vysielateľ: KdAH, a.s.               číslo licencie: T/189 
 
Uznesenie č. 14-22/11.0794: 
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. 801/M/2014 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 12.10.2014 vysielateľa Kultúrny dom A. Hlinku, a.s. s licenciou č. T/189 a TD/34 nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov. 
 
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. 14-22/910: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 30. 12. 2014                       Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 786/M/2014  
(monitorované dni: 17.10.2014) 
Vysielateľ: T.W.Rádio, s.r.o.      číslo licencie: R/90 
 
Uznesenie č. 14-22/12.0795:  
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. 786/M/2014 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 17.10.2014 vysielateľa T.W. Rádio, s.r.o., Bratislava, s licenciou č. R/90 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. 14-22/911: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 30. 12. 2014                        Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 781/M/2014 
(monitorované dni: 17.10.2014) 
Vysielateľ: Rádio One Rock, s. r.o.                    číslo licencie: R/106 
 
Uznesenie č. 14-22/13.0796: 
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. 781/M/2014 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 17.10.2014 vysielateľa Radio One Rock, s.r.o., Nitra, s licenciou č. R/106 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za  
Abrahám  za 
Alakša  za 

 10



Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za  
Kmec              za  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-22/912: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 30. 12. 2014                       Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
SK č.: 710/SKO/2014 zo dňa  23. 9. 2014  
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2014 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Štatistika o odvysielanom programe za obdobie/programová služba: apríl, máj, jún 2014/TV 
MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.           číslo licencie: T/41, TD/17, TD/7, TD/47 
 
Uznesenie č. 14-22/14.0797: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 
1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho 
konania č. 710/SKO/2014 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 

že neviedol štatistiku o odvysielanom programe televíznej programovej služby TV MARKÍZA, 
TV DOMA, DAJTO vrátane vyhodnotenia podielu nových diel za mesiace apríl a máj 2014 a 
nedoručil ju Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca, 
 
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. 
 

 11



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. 14-22/913: 
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: 16. 1. 2015                                                                                                                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 14-22/14.0798: 
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 správne konanie č. 710/SKO/2014 vedené voči 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. v časti týkajúcej sa možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že  
 
I. v štatistike za mesiac jún 2014 mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti viesť štatistiku o odvysielanom 
programe televíznej programovej služby TV MARKÍZA, obsahujúcu podiel programov európskej 
nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel; 
II. v štatistike za mesiac jún 2014 mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti viesť štatistiku o odvysielanom 
programe televíznej programovej služby TV DOMA, obsahujúcu podiel programov európskej 
nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel; 
III. v štatistike za mesiac jún 2014 mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti viesť štatistiku o 
odvysielanom programe televíznej programovej služby DAJTO, obsahujúcu podiel programov 
európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel 
a v súvislosti s tým, že 
I. v štatistike za 2. štvrťrok 2014 za mesiace apríl, máj, jún 2014 mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti 
viesť štatistiku o odvysielanom programe televíznej programovej služby TV MARKÍZA, obsahujúcu 
podiel programov európskej nezávislej produkcie; 
II. v štatistike za 2. štvrťrok 2014 za mesiace apríl, máj, jún 2014 mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti 
viesť štatistiku o odvysielanom programe televíznej programovej služby TV DOMA, obsahujúcu 
podiel programov európskej nezávislej produkcie; 
III. v štatistike za 2. štvrťrok 2014 za mesiace apríl, máj, jún 2014 mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti 
viesť štatistiku o odvysielanom programe televíznej programovej služby DAJTO, obsahujúcu podiel 
programov európskej nezávislej produkcie 

 
z a s t a v u j e,  

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 14-22/914: 
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: 30. 12. 2014                    Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 711/SKO/2014 zo dňa  23. 9. 2014  
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2014 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Štatistika o odvysielanom programe za obdobie/programová služba: apríl, máj, jún 2014/JOJ, JOJ 
PLUS, WAU 
ÚK: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, TD/16, TD/109 
 
Uznesenie č. 14-22/15.0799: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 
1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho 
konania č. 711/SKO/2014 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  
 

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

tým, že 
 

neviedol štatistiku o odvysielanom programe televíznej programovej služby JOJ, JOJ PLUS, WAU 
vrátane vyhodnotenia podielu nových diel za 2. štvrťrok 2014 - mesiace apríl, máj, jún 2014 a 
nedoručil ju Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca,  
 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

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

Úloha č. 14-22/915: 
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: 16. 1. 2015                                                                                                          Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 736/SKO/2014 zo dňa 7. 10. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 577/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Upírske denníky /10. 7. 2014/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-22/16.0800: 
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 správne konanie č.736/SKO/2014 vedené proti 
vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 

zastavuje, 
 

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 14-22/916: 
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: 30. 12. 2014                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-22/917: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 29. 12. 2014                    Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 641/SKO/2014 zo dňa 26. 8. 2014 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 459/SO/2014) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Reflex /3. 6. 2014/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 14-22/17.0801: 
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.  
641/SKO/2014 MARKÍZA-SLOVAKIA spol. 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 3. 6. 2014 v čase o cca 17:28 hod v rámci programovej služby TV MARKÍZA odvysielal 
program Reflex s označením vekovej nevhodnosti pre maloletých divákov do 12 rokov, obsahujúci 
scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „sexuálne správanie vrátane promiskuitného správania, 
ktoré je prezentované ako forma zábavy“, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému 
označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím 
účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 
rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania, 
  
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 5 000,- €, slovom päťtisíc eur.  
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Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***14, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-1-2, uznesenie bolo prijaté. 
 

Úloha č. 14-22/918: 
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. 14-22/919: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 12. 12. 2014                               Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
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 
 
Uznesenie č. 14-22/18.0802: 
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 správnych konaní č. 
527/SKO/2014 a 553/SKO/2014 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  

 
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 komunikáty Sexy výhra, ktoré naplnili definíciu telenákupu podľa § 32 ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z. z., odvysielané na programovej službe DAJTO  
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- dňa 15. 4. 2014 o cca 00:20 hod neobsahovali jednoznačné a presné inštruovanie o spôsobe 
riešenia zadanej úlohy, nakoľko inštrukcie moderátorky k riešeniu zadania boli v rozpore 
s výsledkom zverejneným v závere hry,  

- dňa 15. 4. 2014 o cca 00:20 hod a dňa 16. 4. 2014 o cca 00:55 hod zavádzajúco informovali 
o volaní do súťaže, 

 
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 10 000 €, slovom desaťtisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***14, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 

Úloha č. 14-22/920: 
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: 16. 1. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 14-22/921: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 26. 12. 2014                    Z: PgO 
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K bodu 19/ 
SK č.: 849/SKL/2014 zo dňa 21. 11. 2014 
Žiadosť  o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: JUNIOR GAME spol. s r.o., Bratislava   
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 780/SKL/2014 zo dňa 3. 11. 2014 
Žiadosť  o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: TV REGION spol. s r.o., Senica  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 853/SKL/2014 zo dňa 28. 11. 2014 
Žiadosť  o udelenie registrácie retransmisie 
ÚK: SNET a.s., Bratislava 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 799/SKL/2014 zo dňa 6. 11. 2014 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: SITY MEDIA s.r.o.       číslo licencie: R/87, RD/18 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 817/SKL/2014 zo dňa 18. 11. 2014 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.       číslo licencie: R/106 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 800/SKL/2014 zo dňa 24. 11. 2014 
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Gregor Agency – G.A. Records, s.r.o.      číslo licencie: RD/19 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 851/SKL/2014 zo dňa 25. 11. 2014 
Žiadosť o zmenu licencie na regionálne digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Západoslovenská televízia s.r.o.       číslo licencií: TD/114 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
 

K bodu 26/ 
SK č.: 850/SKL/2014 zo dňa 25. 11. 2014 
Žiadosť o odňatie licencie na digitálne televízne  vysielanie 
ÚK: REGIONMEDIA, s.r.o.       číslo licencie: TD/51 
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V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 27/ Rôzne 
 
1/ Návrh na legislatívnu zmenu Jednotného systému označovania 
 
Uznesenie č. 14-22/28.0811: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie predložený materiál na vedomie.  
 

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/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 11. 2014 
 
Uznesenie č. 14-22/28.0812: 
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 11. 2014. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
V Bratislave dňa 16. 12. 2014                 
 
 
 
 
                                             prof. Miloš Mistrík 
              predseda 
  Rady pre vysielanie a retransmisiu                      
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mgr. Karol Haťapka 
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