
Zápisnica č. 01/2015 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo v dňoch 13. 1. 2015 

o 09:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overovateľ: PhDr. Marta Danielová 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
Hlasovanie o návrhu programu: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, program bol schválený. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Sťažnosť č. 818/SL/2014 zo dňa 20. 10. 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: VNET a.s., Bratislava   
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 760/SO/2014      
(na vysielanie programu Hemendex zo dňa 28. 10. 2014)  
Vysielateľ: D.EXPRES, k. s.      číslo licencie: R/112 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 810/SO/2014     
(na vysielanie programu Jack Reacher zo dňa 16. 11. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 759/SO/2014      
(na vysielanie programu Nebezpečné šelmy zo dňa 25. 10. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: TD/47 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 829/SO/2014       
(na vysielanie programu Pád Bieleho domu zo dňa 22. 11. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.               číslo licencie: T/39, TD/15 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 774/SO/2014     
(na vysielanie programu Komunálne voľby 2014 zo dňa 2. 11. 2014)  
Vysielateľ: Lotos Plus, s.r.o.         číslo licencie: TD/119  
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8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 812/SO/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 12. 11. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 796/SO/2014     
(na vysielanie programu Futbal – Európska liga Slovan Bratislava – Sparta Praha 
zo dňa 23. 10. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/2 
 
10/ SK č.: 643/SKO/2014 zo dňa 26. 8. 2014 
Doplnenie: Správa č.  594/M/2014 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované dni/programová služba: 23. 5. a 24. 5. 2014/Televízia Východ 
ÚK: EAST MEDIA, s.r.o.                  číslo licencie: T/197 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
11/ SK č.: 766/SKL/2014 zo dňa 29. 10. 2014 
Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie 
ÚK: Trenčianska televízna spoločnosť, s.r.o., Trenčín       
 
12/ SK č.: 897/SKL/2014 zo dňa 8. 12. 2014 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: MÉDIA MODRA,  s.r.o.        číslo licencie: R/120 
 
13/ SK č.: 882/SKL/2014 zo dňa 5. 12. 2014 
Oznámenie zmeny  registrácie retransmisie 
ÚK: Slovanet, a.s., Bratislava      číslo registrácie: TKR/272 
 
14/ SK č.: 765/SKL/2014 zo dňa 24. 10. 2014 
žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie  
č. R/84 
ÚK: TAM ART  PRODUCTIONS, s.r.o.  
        Harad, a.s.  
        FILMANET COMPANY LIMITED, Nicosia, Cyprus 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.    číslo licencie: R/84 
UP: 10:00 hod.        
 
15/ Rôzne 
 
 
Ústne pojednávanie: 
10:00 hod. 765/SKL/2014 
TAM ART  PRODUCTIONS, s.r.o. 

 
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 0 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
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Uznesenie č. 15-01/1.001: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Sťažnosť č. 818/SL/2014 zo dňa 20. 10. 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: VNET a.s., Bratislava  
 
Uznesenie č. 15-01/2.002: 
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 spoločnosti VNET a.s., Bratislava 
vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s 
možným poskytovaním retransmisie bez jej registrácie. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-01/001: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 27. 1. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-01/002: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 23. 1. 2015                                  Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 760/SO/2014      
(na vysielanie programu Hemendex zo dňa 28. 10. 2014)  
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s.      číslo licencie: R/112 
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Uznesenie č. 15-01/3.003: 
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. 760/SO/2014, smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby EXPRES vysielateľa D.EXPRES, k.s. a uznala ju 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová zdržala sa 
Dinka  proti 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Rothmayerová  zdržala sa  

Výsledok hlasovania: 6-1-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-01/003: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 1. 2015                    Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 810/SO/2014     
(na vysielanie programu Jack Reacher zo dňa 16. 11. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-01/4.004: 
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. 810/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 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-01/004: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 1. 2015                                Z: PgO 
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K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 759/SO/2014      
(na vysielanie programu Nebezpečné šelmy zo dňa 25. 10. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 15-01/5.005: 
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. 759/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-01/005: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 1. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 829/SO/2014       
(na vysielanie programu Pád Bieleho domu zo dňa 22. 11. 2014)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.               číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 15-01/6.006: 
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. 829/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 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Rothmayerová  za 
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Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-01/006: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 23. 1. 2015                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 15-01/6.007: 
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 § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej 
programovej službe JOJ dňa 22. 11. 2014 v čase od 22:00:00 hod do 22:59:59 hod a v čase od 
23:00:00 hod do 23:59:59 hod mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu 
vyššom ako 12 minút. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-01/007: 
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: 27. 1. 2015 Z: PLO 
 
Úloha č. 15-01/008: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 23. 1. 2015 Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 774/SO/2014     
(na vysielanie programu Komunálne voľby 2014 zo dňa 2. 11. 2014)  
Vysielateľ: Lotos Plus, s.r.o.         číslo licencie: TD/119  
 
Uznesenie č. 15-01/7.008: 
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 Lotos Plus, s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 30 ods. 8 zákona 
č. 346/1990 Zb. v súvislosti s tým, že dňa 2. 11. 2014 v čase od cca 18:29 hod. odvysielal na televíznej 
programovej službe Žilinská televízia FENIX program Komunálne voľby 2014, čím mohlo dôjsť 
k porušeniu povinnosti zabezpečiť, aby programy a ostatné zložky programovej služby vysielané 
v rámci volebnej kampane boli v súlade s osobitnými predpismi. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-01/009: 
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: 27. 1. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-01/010: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 23. 1. 2015                      Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 812/SO/2014      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 12. 11. 2014)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-01/8.009: 
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 dňa 12. 11. 2014 v čase o cca 19:31 hod odvysielal v rámci programovej služby 
TV MARKÍZA program Televízne noviny, konkrétne príspevok s názvom Predvolebné hry, čím mohlo 
dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť  objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu.  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-01/011: 
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: 27. 1. 2015                    Z: PLO 
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Úloha č. 15-01/012: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 23. 1. 2015                                  Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 796/SO/2014     
(na vysielanie programu Futbal – Európska liga Slovan Bratislava – Sparta Praha 
zo dňa 23. 10. 2014)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 15-01/9.010: 
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. 796/SO/2014 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona, a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 
Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-01/013: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 23. 1. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
SK č.: 643/SKO/2014 zo dňa 26. 8. 2014 
Doplnenie: Správa č.  594/M/2014 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované dni/programová služba: 23. 5. a 24. 5. 2014/Televízia Východ 
ÚK: EAST MEDIA, s.r.o.                  číslo licencie: T/197 
 
Uznesenie č. 15-01/10.011: 
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. 
643/SKO/2014 EAST MEDIA, s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
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že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania televíznej programovej služby Televízia 
Východ zo dňa 23. 5. 2014 v čase od 12:00 hod do 15:00 hod a zo dňa 24. 5. 2014 v čase od 19:00 hod 
do 22:00 hod do 15 dní od doručenia žiadosti Rady o poskytnutie tohto záznamu vysielania, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Rothmayerová  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 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-01/014: 
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: 13. 2. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
SK č.: 766/SKL/2014 zo dňa 29. 10. 2014 
Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie 
ÚK: Trenčianska televízna spoločnosť, s.r.o., Trenčín       
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 12/ 
SK č.: 897/SKL/2014 zo dňa 8. 12. 2014 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: MÉDIA MODRA,  s.r.o.        číslo licencie: R/120 
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V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 13/ 
SK č.: 882/SKL/2014 zo dňa 5. 12. 2014 
Oznámenie zmeny  registrácie retransmisie 
ÚK: Slovanet, a.s., Bratislava      číslo registrácie: TKR/272 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 14/ 
SK č.: 765/SKL/2014 zo dňa 24. 10. 2014 
žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie  
č. R/84 
ÚK: TAM ART  PRODUCTIONS, s.r.o.  
        Harad, a.s.  
        FILMANET COMPANY LIMITED, Nicosia, Cyprus 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.    číslo licencie: R/84 
UP: 10:00 hod.        
 
Bod sa odročuje. 
 
K bodu 15/ Rôzne 
 
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 12. 2014 
 
Uznesenie č. 15-01/15.015: 
Rada berie na vedomie predložené čerpanie rozpočtu. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
  
2/ Valorizácia platu riaditeľa Kancelárie 
 
Uznesenie č. 15-01/15.015: 
V súlade s § 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu Rada schvaľuje valorizáciu tarifného 
platu riaditeľa Kancelárie o 1,5 % s účinnosťou od 1. 1. 2015. Zároveň Rada schvaľuje i prepočet 
príplatku za riadenie podľa stupnice platových taríf platnej od 1. 1. 2015. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Fašiangová za 

 10



Holan   za 
Kmec     za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-01/017: 
Kancelária Rady zabezpečí valorizáciu platu riaditeľa Kancelárie Rady v zmysle schváleného 
uznesenia.  
T: 13. 1. 2014                   Z: ÚRK
  
 
 
 
V Bratislave dňa 13. 1. 2015 
 
 
 
                    prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

                         
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: PhDr. Marta Danielová 
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