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Zápisnica č. 4/2013 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 26. 2. 2013  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: prof. Peter Škultéty 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 355-PLO/O-4592/2012  zo dňa 11. 9. 2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
ÚK: Rádio VIVA, a.s.                 číslo licencie: R/70 
 
3/ SK č.: 85-PLO/D-661/2013  zo dňa 7. 2. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Slov Media Group s.r.o.             
 
4/ SK č.: 54-PLO/D-389/2013  zo dňa 28. 1. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: MADAM ART, s.r.o.  
            
5/ Sťažnosti č. 5532/381-2012 zo dňa 15. 11. 2012 a 5808/392-2012 zo dňa 19. 11. 2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: SPINOZA, s.r.o.       číslo licencie: R/106 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6250/433-2012      
(na vysielanie programu Žiť a nechať zomrieť  zo dňa 18. 11. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: TD/16 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6250/437-2012      
(na vysielanie programu Muž so zlatou zbraňou zo dňa 25. 11. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: TD/16 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6250/447-2012      
(na vysielanie programu Moonraker zo dňa 9. 12. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: TD/16 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6250/442-2012      
(na vysielanie programu Agent, ktorý ma miloval zo dňa 2. 12. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: TD/16 
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6049/417-2012      
(na vysielanie programu Televízne noviny a Nočné televízne noviny  zo dňa 9. 10. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/17 
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11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6250/435-2012      
(na vysielanie programu Prvý rytier  zo dňa 18. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/7 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6250/444-2012      
(na vysielanie programu Súmrak nad Sommarholmom  zo dňa 2. 12. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/7 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6250/439-2012      
(na vysielanie programu Po stopách lásky  zo dňa 25. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/7 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6250/445-2012      
(na vysielanie programu Smiem prosiť? zo dňa 2. 12. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/7 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6250/436-2012      
(na vysielanie programu Petrolejový princ zo dňa 18. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.    číslo licencie: TD/47 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6439/464-2012      
(na vysielanie programu Správy STV zo dňa 15. 12. 2012)  
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona       
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6266/452-2012       
(na vysielanie programu Správy STV  z 2. 12. 2012 )  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                   
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6151/425-2012      
(na vysielanie programu Partička  zo dňa 8. 12. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/17 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6456/468-2012      
(na vysielanie programu Animované biblické príbehy/Narodil sa kráľ zo dňa 24. 12. 2012)  
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona       
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6351/460-2012       
(na vysielanie programu Správy STV  z 30. 11. 2012 )  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                   
 
21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6185/429-2012      
(na vysielanie reklamy: satelitná televízia Skylink  zo dňa 11. 12. 2012)  
Vysielateľ: VIVA a.s., Bratislava      číslo licencie: R/70 
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22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.6111/423-2012    
(na vysielanie reklamy: nezávisle kúrenie Webasto zo dňa 27. 11. 2012)  
Vysielateľ: VIVA a.s., Bratislava      číslo licencie: R/70 
 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6363/462-2012      
(na vysielanie zo dňa 18. 12. 2012, hlasitosť reklamy)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/17 
 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6455/467-2012     
(na vysielanie zo dňa  23. 12. 2012, hlasitosť reklamy) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol.  s r.o.    číslo licencie: TD/17 
 
25/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6183/427-2012, 6183/428-2012     
(na vysielanie programov Noviny o 12 zo 7. 12. 2012, Noviny o 17 zo dňa 7. 12. 2012, Noviny zo dňa 
8. 12. 2012) 
Vysielateľ: MAC TV  s. r.o.       číslo licencie: TD/15 
 
26/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6108/422-2012      
(na vysielanie programu Komentáre  z 2. 11. 2012 )  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                   
 
27/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 6237/430-2012, č. 6238/431-2012      
(na vysielanie programu Správy STV zo dňa 19. 11. 2012 a programu Správy a komentáre zo dňa 10. 
12. 2012)  
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona       
 
28/ SK č.: 224-PLO/O-3635/2010 zo dňa 6. 7. 2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 2856/259-2010) 
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Týždenník/Detské zariadenie Neposedko v nákupnom centre 
v Trenčíne/12. 5., 13. 5., 14. 5., 15. 5., 16. 5., 17. 5., 18. 5. a 19. 5. 2010) 
ÚK: “SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“      číslo licencie: T/126 
 
29/ SK č.: 17-PLO/O-132/2011 zo dňa 11. 1. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 5233/392-2010) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Týždenník/22. 9. 2010 až 29. 9. 2010 
ÚK: “SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“       číslo licencie: T/126 
 
30/ SK č.: 449-PLO/O-5448/2012 zo dňa 23. 10. 2012 
Doplnenie : Správa č. 47/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e), § 38 ods. 4 a § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaná programová služba/ deň: Štúrovská televízia (ŠTV)/6. 7. 2012 
ÚK: Július Pereszlényi - Servis TV - Video     číslo licencie: TD/18 
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31/ SK č.: 450-PLO/O-5449/2012 zo dňa 23. 10. 2012 
Doplnenie : Správa č. 47/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia  § 36 ods. 2 a § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaná programová služba/dni: Štúrovská televízia (ŠTV)/22. 6. 2012, 25. 6. 2012, 6. 7. 2012 
ÚK: Július Pereszlényi - Servis TV - Video     číslo licencie: TD/18 
 
32/ SK č.: 493-PLO/O-6196/2012 zo dňa 4. 12. 2012 
Doplnenie : Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4601/324-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadaný záznam: program/deň: Farmár hľadá ženu/15. 9. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39 
 
33/ SK č.: 444-PLO/O-5443/2012 zo dňa 23. 10. 2012 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4472/314-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Pre hrsť dolárov/2. 9. 2012  
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/219 
 
34/ SK č.:  

• 387-PLO/O-4276/2011 zo dňa 11. 10. 2011      
 Doplnenie : Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 2394/207-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Teleráno/13. 4. 2011 

• 389-PLO/O-4278/2011 zo dňa 11. 10. 2011 
Doplnenie : Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 2393/206-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Teleráno/12. 4. 2011 

• 391-PLO/O-4280/2011 zo dňa 25. 10. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 2392/205-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Teleráno/11. 4. 2011 
ÚK : MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
35/ SK č.: 41-PLO/O-429/2012 zo dňa 26. 6. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6773/476-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1 a § 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň: Farmár hľadá ženu/Zetor Forterra 135/28. 11. 2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
36/ SK č.:  

• 428-PLO/O-82/2010 zo dňa 21. 12. 2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Ordinácia v ružovej záhrade/sponz. odkaz: Orange Slovensko, a.s./28. 9. 2010 

• 419-PLO/O-6191/2010 zo dňa 21. 12. 2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Ordinácia v ružovej záhrade/sponz. odkaz: Orange Slovensko, a.s./28. 9. 2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
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NEVEREJNÉ 
 
37/ SK č.: 412-PLO/O-R30/2012, 413-PLO/O-R31/2012, 414-PLO/O-R32/2012,  
                 415-PLO/O-R33/2012, 416-PLO/O-R34/2012, 417-PLO/O-R35/2012,  
                 418-PLO/O-R36/2012, 419-PLO/O-R37/2012, 420-PLO/O-R38/2012,  
                 421-PLO/O-R39/2012 
           vo veci pridelenia frekvencií: 89,0 MHz Rožňava, 90,8 MHz Prešov - Stráže, 92,6 MHz        
                 Levoča, 95,9 MHz Snina, 97,0 MHz Michalovce, 97,8 MHz Medzilaborce, 97,8 MHz         
                 Stropkov, 104,1 MHz Prešov, 104,2 MHz Domaša, 104,5 MHz Košice  
(pokračovanie vo výberovom konaní vyhlásenom Radou dňa 12. 10. 2012) 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o. 
 
38/ SK č.: 1-PLO/D-88/2013 zo dňa  7. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Družstvo BELSAT        číslo registrácie: TKR/233 
 
39/ SK č.: 18-PLO/D-321/2013 zo dňa  22. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: ATS Slovakia, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/196 
 
40/ SK č.: 19-PLO/D-295/2013 zo dňa  21. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Drahoslav Černušák        číslo registrácie: TKR/279 
 
41/ SK č.: 21-PLO/D-349/2013 zo dňa  24. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: 3o media, s.r.o.          číslo registrácie: TKR/293 
 
42/ SK č.: 22-PLO/D-348/2013 zo dňa 24. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: E L E C T R I S spol. s r.o.       číslo registrácie: TKR/7 
 
43/ SK č.: 23-PLO/D-370/2013 zo dňa 25. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: KÁBEL - KLUKNAVA s.r.o.        číslo registrácie: TKR/224 
 
44/ SK č.: 24-PLO/D-393/2013 zo dňa 28. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Holkatel, spol. s r.o.         číslo registrácie: TKR/102 
 
45/ SK č.: 28-PLO/D-441/2013 zo dňa 29. 1. 2013 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie  
ÚK: MLOK-Levice, s.r.o.          číslo registrácie: TKR/306 
 
46/ SK č.: 38-PLO/D-504/2013 zo dňa 31. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Bytový podnik Trebišov, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/169 
 
47/ SK č.: 40-PLO/D-509/2013 zo dňa 31. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Kabel TV Močenok, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/173 
 
48/ SK č.: 69-PLO/D-526/2013 zo dňa 1. 2. 2013 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie  
ÚK:MARTICO, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/27 
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49/ SK č.: 70-PLO/D-531/2013 zo dňa 1. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: TV TV, spol. s r.o.         číslo registrácie: TKR/204 
 
50/ SK č.: 71-PLO/D-531/2013 zo dňa 1. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: TV TV, spol. s r.o.         číslo registrácie: TKR/127 
 
51/ SK č.: 12-PLO/D-126/2013 zo dňa 8. 1. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie registrácie retransmisie  
ÚK: GOLEM TECH, s.r.o.          
 
52/ SK č.: 77-PLO/D-548/2013 zo dňa 4. 2. 2013 
vo veci oznámenia zmien licencií na televízne vysielanie  
ÚK: TV LUX  s.r.o.          čísla licencií: T/207, TD/94 
 
53/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby: www.slobodnyvysielac.sk 
Vysielateľ: Slobodný vysielač, o. z. 
Stanovisko č. 105/01/AMS-2013 
 
54/ Rôzne 
 
 

************************* 
 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 144 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 13-04/1.121: 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   neprítomný 
Kmec              za  
Škultéty  za 
 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 355-PLO/O-4592/2012  zo dňa 11. 9. 2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
ÚK: Rádio VIVA, a.s.                 číslo licencie: R/70 
 
Uznesenie č. 13-04/2.122: 
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. 



 7 

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 účastníkovi správneho konania č. 355-
PLO/O-4592/2012 vysielateľovi Rádio VIVA, a.s., Bratislava,  
 

vzhľadom na to, že dňa 23. 7. 2012 nevyužíval frekvenciu 87,9 MHz Dolný Kubín na účely, na 
ktoré mu bola pridelená, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 

písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., 
 

u k l a d á  
 
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 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Danielová za 
Škultéty  za 
Kmec              za  

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/145: 
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: 11. 3. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-04/146: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 3. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 85-PLO/D-661/2013  zo dňa 7. 2. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Slov Media Group s.r.o. 
 
Uznesenie č. 13-04/3.123: 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. a) 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.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 85-PLO/D-661/2013  zo dňa 7.2. 
2013, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom 
konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
Slov Media Group s.r.o.   
Ružová dolina 6 
821 08 Bratislava  
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a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

r o zh od nu t i e :  
 

 Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

 u deľu je  
 
spoločnosti Slov Media Group s.r.o.   
  

l i ce nc iu  č .  TD/ 106  
 

na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 
 

I. 
 

1. Druh licencie: regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T,  DVB-C, DVB-S, DVB-H, MMDS, MVDS, IPTV 

      2.   Názov programovej služby: SEVERKA 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
      5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou podľa podania účastníka konania č 661/2013 zo dňa 7.2.2013: 
a ) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 25%  
Programy - min. 75% (z toho preberaný program 0%) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo – 22%   
2. Publicistika:  
    2.1 polit. publicistika –0% 
    2.2 ostatná publicistika – 78%  
3. Dokumentárne programy - 0% 
4. Dramatické programy - 0% 
5. Zábavné programy - 0% 
6. Hudobné programy: - 0% 
7. Vzdelávacie programy - 0% 
8. Náboženské programy - 0% 
9. Detské programy - 0% 
10. Šport -0% 

 
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 

programom vo verejnom záujme: 15 %    
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa 

osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič v požadovanom 
formáte a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (rv, rm, wmv, wm, mov 
qt, divx, mpeg, avi, mp4) 

8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: 
podľa ustanovenia § 23 zákona č. 308/2000 Z. z.  

9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na 
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: podľa ustanovenia § 
25  zákona č. 308/2000 Z. z.   

10. Zaradenie vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
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11. Jednotný systém označovania: v zmysle vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 
589/2007 Z. z.  

 
II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava1, vložka číslo: 84866/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 5.2.2013 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava1, vložka číslo: 84866/B, oddiel: Sro, zo dňa 
5.2.2013 

 
 

III. 
 

Doložky iného verejného prenosu: 
Spôsob verejného prenosu:  KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu  
                                       MMDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/147: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 85-PLO/D-661/2013, zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti Slov Media Group s.r.o.  a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T:26. 3. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK č.: 54-PLO/D-389/2013  zo dňa 28. 1. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: MADAM ART, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 13-04/4.124: 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. a) 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.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č.  54-PLO/D-389/2013 začatom 
dňa 28.1.2013, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila 
žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú 
Rade účastníkom konania:  
 
MADAM ART, s.r.o. 
Klincová 17 
821 08 Bratislava  
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a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

 
r o zh od nu t i e :  

 
Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
u deľu je  

 
MADAM ART, s.r.o. 

 
l i ce nc iu  č .  TD/ 107  

 
na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 

 

I. 
 

2. Druh licencie: celoplošné  digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 

3. Názov programovej služby: MADAM TV 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský, český  
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou (podľa podania účastníka konania č.  389/2013 zo dňa 28. 1. 2013  a jeho doplnení 
č.p.559/2013 z o dňa 4.2.2013)  

 
a) Programová služba (100%): 

Doplnkové vysielanie – max. 20 %  
Programy – min. 80 %  (z toho preberaný program – 0 %) 
b) Programy (100%):  

Spravodajstvo – 9,3 % 
Publicistika:  
1. polit. publicistika – 3,6 % 
2. ostatná publicistika – 28,1 % 
Dokumentárne programy – 7,7 % 
Dramatické programy – 41,8 % 
Zábavné programy – 8,9 % 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0,6 % 
Šport – 0 % 

 
6.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: min. 40 % 
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD 
 
8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam:  min. 55% 
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9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 15% 
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ, 
ktorého spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80% 
obyvateľov (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania podľa Jednotného systému označovania 
(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) : vzťahuje sa 
 

II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 54165/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 23.1.2013 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 54165/B, oddiel: 
Sro, zo dňa 23.1.2013 
 

III. 
 

 Doložky doplnkových obsahových služieb: 
1.1.  názov doplnkovej obsahovej služby: M-text  

      1.2.  špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: teletext 
 
2.1. názov doplnkovej obsahovej služby: M-extra 
2.2. špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: multimodálny prístup k programovej službe 
 
3.1. názov doplnkovej obsahovej služby: M-JP 
3.2. špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: jazykový prístup k programovej službe 
 
4.1.  názov doplnkovej obsahovej služby: M-EPG 
4.2. špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: interaktívny prístup k programovej službe 
 

Doložky iného verejného prenosu: 
       1.1. spôsoby verejného prenosu: DVB-S, DVB-C , DVB-H 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 13-04/148: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 54-PLO/D-389/2013 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti  MADAM ART, s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 26.3.2013                    Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
Sťažnosti č. 5532/381-2012 zo dňa 15. 11. 2012 a 5808/392-2012 zo dňa 19. 11. 2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: SPINOZA, s.r.o.       číslo licencie: R/106 
 
Uznesenie č. 13-04/5.125: 
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. 5532/381-2012, smerujúcu 
voči spoločnosti SPINOZA, s.r.o., Partizánske vysielateľa rozhlasovej programovej služby Rádio HIT 
FM 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   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/149: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 3. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6250/433-2012      
(na vysielanie programu Žiť a nechať zomrieť  zo dňa 18. 11. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: TD/16 
 
Uznesenie č. 13-04/6.126: 
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. 6250/433-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS 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 
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Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/150: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 8. 3. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6250/437-2012      
(na vysielanie programu Muž so zlatou zbraňou zo dňa 25. 11. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: TD/16 
 
Uznesenie č. 13-04/7.127: 
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. 6250/437-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS 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 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/151: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 8. 3. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6250/447-2012      
(na vysielanie programu Moonraker zo dňa 9. 12. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: TD/16 
  
Uznesenie č. 13-04/8.128: 
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. 6250/447-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
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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 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/152: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 8. 3. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6250/442-2012      
(na vysielanie programu Agent, ktorý ma miloval zo dňa 2. 12. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: TD/16 
 
Uznesenie č. 13-04/9.129: 
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 PLUS dňa 18. 11. 2012 v čase od 17:00:00 hod do 17:59:59 hod, v čase od 
18:00:00 hod do 18:59:59 hod a v čase od 19:00:00 hod do 19:59:59 hod, dňa 25. 11. 2012 v čase od 
17:00:00 hod do 17:59:59 hod, dňa 2. 12. 2012 v čase od 16:00:00 hod do 16:59:59 hod a dňa 
9. 12. 2012 v čase od 17:00:00 hod do 17:59:59 hod mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných 
a telenákupných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/153: 
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: 12. 3. 2013                               Z: PLO 
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Úloha č. 13-04/154: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 8. 3. 2013                     Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-04/9.130: 
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 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že časový úsek od cca 
18:25:07 hod do cca 18:55:06 hod programu Agent, ktorý ma miloval odvysielaného v rámci 
programovej služby JOJ PLUS dňa 2. 12. 2012 o cca 16:55 hod, ktorý zodpovedá štvrtému 30-
minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením reklamného 
bloku, a to o cca 18:26:54 hod a o cca 18:49:27 hod. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/155: 
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: 12. 3. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-04/156: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 8. 3. 2013                     Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-04/9.131: 
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 MAC TV s.r.o. vo veci možného 
porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 2. 12. 2012 o cca  16:12 hod, 
17:19 hod, 18:33 hod a 19:19 hod v rámci programovej služby JOJ PLUS odvysielal upútavku na 
program Hon na beštiu klasifikovaný ako nevhodný a neprístupný pre maloletých divákov do 18 
rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu zaradeniu predmetnej upútavky do vysielania, a tým mohlo 
dôjsť k nesprávnemu uplatneniu § 4 ods. 1 Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/157: 
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: 12. 3. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6049/417-2012      
(na vysielanie programu Televízne noviny a Nočné televízne noviny  zo dňa 9. 10. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 13-04/10.132: 
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. 6049/417-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/158: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 3. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6250/435-2012      
(na vysielanie programu Prvý rytier  zo dňa 18. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 13-04/11.133: 
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. 6250/435-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DOMA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
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   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/159: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 3. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6250/444-2012      
(na vysielanie programu Súmrak nad Sommarholmom  zo dňa 2. 12. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/7 
          
Uznesenie č. 13-04/12.134: 
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 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že program Súmrak nad Sommarholmom odvysielaný na programovej službe DOMA dňa 
2. 12. 2012 o cca 17:53 hod v trvaní cca 118 minút 27 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
štyrikrát. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/160: 
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: 12. 3. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-04/161: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 8. 3. 2013                                Z: PgO 
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Uznesenie č. 13-04/12.135: 
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. 6250/444-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DOMA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti možného 
porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/162: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 8. 3. 2013                          Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6250/439-2012      
(na vysielanie programu Po stopách lásky  zo dňa 25. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 13-04/13.136: 
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. 6250/439-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DOMA 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   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/163: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 3. 2013                          Z: PgO 
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K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6250/445-2012      
(na vysielanie programu Smiem prosiť? zo dňa 2. 12. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 13-04/14.137: 
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. 6250/445-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DOMA 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   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/164: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 3. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6250/436-2012      
(na vysielanie programu Petrolejový princ zo dňa 18. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.    číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 13-04/15.138: 
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. 6250/436-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti 
možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Kmec              za   
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Škultéty  za 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/165: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti časti sťažnosti. 
T: 8. 3. 2013                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-04/15.139: 
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. 6250/436-2012 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. v časti možného 
porušenia povinnosti ustanovenej v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/166: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 3. 2013                                Z: PgO 
  
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6439/464-2012      
(na vysielanie programu Správy STV zo dňa 15. 12. 2012)  
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona 
  
Uznesenie č. 13-04/16.140: 
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 na základe zákona 
Rozhlasu televízii Slovenska vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. 
z. v súvislosti s tým, že na programovej službe Jednotka odvysielal dňa 15. 12. 2012 o cca 19:00 hod v 
programe Správy STV príspevok s názvom Čierni pasažieri bez dôkazov, v ktorom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/167: 
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: 12. 3. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-04/168: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 8. 3. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6266/452-2012       
(na vysielanie programu Správy STV  z 2. 12. 2012 )  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 13-04/17.141: 
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 na základe zákona 
Rozhlasu televízii Slovenska vo veci možného porušenia 
I.  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe Jednotka 
odvysielal dňa 2. 12. 2012 o cca 19:00 hod v programe Správy STV príspevok s názvom Česká 
republika: Potratová tabletka sa vracia, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti 
a nestrannosti, 
II. § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe Jednotka dňa 2. 
12. 2012 o cca 19:00 hod v programe Správy STV v rámci príspevku s názvom Česká republika: 
Potratová tabletka sa vracia odvysielal informácie o tzv. potratovej pilulke RU-486 dostupnej na 
internetovej stránke www.ru-486.eu, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej mediálnej komerčnej 
komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/169: 
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: 12. 3. 2013                               Z: PLO 
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Úloha č. 13-04/170: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 8. 3. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6151/425-2012      
(na vysielanie programu Partička  zo dňa 8. 12. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 13-04/18.142: 
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. 6151/425-2012 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   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/171: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 3. 2013                             Z: PgO  
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6456/468-2012      
(na vysielanie programu Animované biblické príbehy/Narodil sa kráľ zo dňa 24. 12. 2012)  
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 13-04/19.143: 
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. 6456/468-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa RTVS 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 
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Holan   neprítomný 
Kmec              za  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/172: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 3. 2013                                            Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6351/460-2012       
(na vysielanie programu Správy STV  z 30. 11. 2012 )  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 13-04/20.144: 
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. 6351/460-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa na základe zákona Rozhlasu 
a televízie Slovenska a uznala uvedenú 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   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/173: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 3. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6185/429-2012      
(na vysielanie reklamy: satelitná televízia Skylink  zo dňa 11. 12. 2012)  
Vysielateľ: VIVA a.s., Bratislava      číslo licencie: R/70 
 
Uznesenie č. 13-04/21.145: 
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. 6185/429-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio VIVA vysielateľa Rádio VIVA a.s. 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   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/174: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 3. 2013                                            Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.6111/423-2012    
(na vysielanie reklamy: nezávisle kúrenie Webasto zo dňa 27. 11. 2012)  
Vysielateľ: VIVA a.s., Bratislava      číslo licencie: R/70 
 
Uznesenie č. 13-04/22.146: 
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. 6111/423-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio VIVA vysielateľa Rádio VIVA a.s. 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   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/175: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 3. 2013                                         Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-04/22.147: 
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 Rádio VIVA a.s.,  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 programovej služby Rádio VIVA z dní 11.12.2012 
a 27.11.2012 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/176: 
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: 12. 3. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6363/462-2012      
(na vysielanie zo dňa 18. 12. 2012, hlasitosť reklamy)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 13-04/23.148: 
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. 6363/462-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/177: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 8. 3. 2013                    Z: PgO  
 
K bodu 24/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6455/467-2012     
(na vysielanie zo dňa  23. 12. 2012, hlasitosť reklamy) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol.  s r.o.    číslo licencie: TD/17 
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Uznesenie č. 13-04/24.149: 
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. 6455/467-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/178: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 3. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6183/427-2012, 6183/428-2012     
(na vysielanie programov Noviny o 12 zo 7. 12. 2012, Noviny o 17 zo dňa 7. 12. 2012, Noviny zo dňa 
8. 12. 2012) 
Vysielateľ: MAC TV  s. r.o.       číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 13-04/25.150: 
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. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na  
televíznej programovej službe JOJ dňa 07.12.2012 o cca 12:00 a cca 17:00 hod. odvysielal v rámci 
programov Noviny o 12:00 a Noviny o 17:00 príspevok „Potreby dieťaťa na druhej koľaji“  a dňa 
08.12.2012 o cca 19:30 hod v rámci programu Noviny príspevok Ťažký život od narodenia, v ktorých 
mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 13-04/179: 
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: 12. 3. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-04/180: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania.  
T: 8. 3. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6108/422-2012      
(na vysielanie programu Komentáre  z 2. 11. 2012 )  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 13-04/26.151: 
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. 6108/422-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona 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   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/181: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 3. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 6237/430-2012, č. 6238/431-2012      
(na vysielanie programu Správy STV zo dňa 19. 11. 2012 a programu Správy a komentáre zo dňa 10. 
12. 2012)  
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 13-04/27.152: 
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 sťažnosti evidované pod č. 6237/430-2012, 6238/431-
2012 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka a Dvojka vysielateľa na 
základe zákona Rozhlasu a televízie Slovenska a uznala uvedené sťažnosti podľa ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/182: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 8. 3. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 224-PLO/O-3635/2010 zo dňa 6. 7. 2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 2856/259-2010) 
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Týždenník/Detské zariadenie Neposedko v nákupnom centre 
v Trenčíne/12. 5., 13. 5., 14. 5., 15. 5., 16. 5., 17. 5., 18. 5. a 19. 5. 2010) 
ÚK: “SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“      číslo licencie: T/126 
 
Uznesenie č. 13-04/28.153: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 224-PLO/O-
3635/2010 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   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/183: 
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: 12. 2. 2013                    Z: PLO 
 
 



 29 

K bodu 29/ 
SK č.: 17-PLO/O-132/2011 zo dňa 11. 1. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 5233/392-2010) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Týždenník/22. 9. 2010 až 29. 9. 2010 
ÚK: “SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“       číslo licencie: T/126 
 
Uznesenie č. 13-04/29.154: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 17-PLO/O-132/2011 
vedené voči vysielateľovi “SLOVAKIA okolo sveta, 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   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/184: 
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: 12. 3. 2013                   Z: PLO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 449-PLO/O-5448/2012 zo dňa 23. 10. 2012 
Doplnenie : Správa č. 47/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e), § 38 ods. 4 a § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaná programová služba/ deň: Štúrovská televízia (ŠTV)/6. 7. 2012 
ÚK: Július Pereszlényi - Servis TV - Video     číslo licencie: TD/18 
 
Uznesenie č. 13-04/30.155: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 449-PLO/O-
5448/2012 Július Pereszlényi – Servis TV - Video, Štúrovo 

I. 

 p o r u š i l 
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povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
 
že dňa 6. 7. 2012 na programovej službe Štúrovská televízia (ŠTV) v programoch vysielaných o cca 
08:02 hod, 13:02 hod, 15:32 hod, 18:03 hod, 20:03 hod a 22:03 hod odvysielal príspevok o tragickej 
nehode pri Štúrove, ktorý obsahoval rozhovor dvoch nezobrazených mužov k dopravnej nehode 
v maďarskom jazyku, čím došlo k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade s § 5 ods. 1 
zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 2 písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 165 €, slovom stošesťdesiatpäť eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
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: 7000088921/8180, VS***13, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

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

II. 
 

porušil  
 

A 

povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
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že na programovej službe Štúrovská televízia (ŠTV) dňa 6. 7. 2012 odvysielal v čase o cca 08:02 hod, 
13:02 hod, 15:32 hod, 18:03 hod, 20:03 hod a 22:03 hod sponzorované programy, ktoré boli na 
začiatku označené ako sponzorované sponzormi „Reštaurácia Sir Higgins“, „EURO BYSTRINA“, 
„ANDY TRANS“, „QUICK TAXI“, „UNIFER železiarstvo“ a „COOP Jednota Nové Zámky, 
spotrebné družstvo“, bez toho, aby ich na konci zreteľne označil názvom sponzora, ak ide o právnickú 
osobu, obchodným menom alebo menom a priezviskom sponzora, ak ide o fyzickú osobu príp. logom 
sponzora alebo odkazom na výrobok alebo službu sponzora, 
 
Hlasovanie: 

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

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

B 

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

tým, 
 

že na programovej službe Štúrovská televízia (ŠTV) odvysielal dňa 6. 7. 2012 v čase o cca 08:02 hod, 
13:02 hod, 15:32 hod, 18:03 hod, 20:03 hod a 22:03 hod sponzorované programy, v ktorých došlo 
k priamej podpore predaja služieb sponzora programu - právnickej osoby COOP Jednota Nové 
Zámky, spotrebné družstvo osobitnými propagačnými zmienkami o týchto službách, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú 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 
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Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/185: 
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: 26. 3. 2013                                                                                                                                Z: PLO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 450-PLO/O-5449/2012 zo dňa 23. 10. 2012 
Doplnenie : Správa č. 47/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia  § 36 ods. 2 a § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaná programová služba/dni: Štúrovská televízia (ŠTV)/22. 6. 2012, 25. 6. 2012, 6. 7. 2012 
ÚK: Július Pereszlényi - Servis TV - Video     číslo licencie: TD/18 
 
Uznesenie č. 13-04/31.156: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 450-PLO/O-
5449/2012 Július Pereszlényi – Servis TV – Video, Štúrovo 

p o r u š i l 

I.  

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

tým, 
 
že na televíznej programovej službe Štúrovská televízia (ŠTV)  
a) dňa 22. 6. 2012 odvysielal reklamné šoty v trvaní 
- v čase od 14:00:01 do 15:00:00 – 39 min. 11 s 
- v čase od 15:00:01 do 16:00:00 – 19 min. 35 s 
- v čase od 16:00:01 do 17:00:00 – 39 min. 13 s 
- v čase od 17:00:01 do 18:00:00 – 36 min. 41 s  
b) dňa 25. 6. 2012 odvysielal reklamné šoty v trvaní 
- v čase od 08:00:01 do 09:00:00 – 22 min. 05 s 
- v čase od 09:00:01 do 10:00:00 – 36 min. 44 s 
- v čase od 10:00:01 do 11:00:00 – 21 min. 56 s 
- v čase od 11:00:01 do 12:00:00 – 36 min. 43 s 
c) dňa 6. 7. 2012 odvysielal reklamné šoty v trvaní 
- v čase od 00:00:01 do 01:00:00 – 49 min. 47 s 
- v čase od 01:00:01 do 02:00:00 – 49 min. 36 s 
- v čase od 02:00:01 do 03:00:00 – 52 min. 15 s 
- v čase od 03:00:01 do 04:00:00 – 49 min. 36 s 
- v čase od 04:00:01 do 05:00:00 – 49 min. 48 s 
- v čase od 05:00:01 do 06:00:00 – 49 min. 21 s 
- v čase od 06:00:01 do 07:00:00 – 49 min. 47 s 
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- v čase od 07:00:01 do 08:00:00 – 49 min. 37 s 
- v čase od 08:00:01 do 09:00:00 – 19 min. 22 s 
- v čase od 09:00:01 do 10:00:00 – 49 min. 35 s 
- v čase od 10:00:01 do 11:00:00 – 21 min. 56 s 
- v čase od 11:00:01 do 12:00:00 – 49 min. 37 s 
- v čase od 12:00:01 do 13:00:00 – 49 min. 38 s 
- v čase od 13:00:01 do 14:00:00 – 21 min. 47 s 
- v čase od 14:00:01 do 15:00:00 – 49 min. 34 s 
- v čase od 15:00:01 do 16:00:00 – 27 min. 16 s 
- v čase od 16:00:01 do 17:00:00 – 41 min. 33 s 
- v čase od 17:00:01 do 18:00:00 – 49 min. 36 s 
- v čase od 18:00:01 do 19:00:00 – 21 min. 46 s 
- v čase od 19:00:01 do 20:00:00 – 49 min. 34 s 
- v čase od 20:00:01 do 21:00:00 – 21 min. 48 s 
- v čase od 21:00:01 do 22:00:00 – 49 min. 32 s 
- v čase od 22:00:01 do 23:00:00 – 19 min. 13 s 
- v čase od 23:00:01 do 24:00:00 – 48 min. 49 s, 
 
čím došlo k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút v každej hodine, 
 
Hlasovanie: 

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

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

II. 
 

povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

tým, 
 

že na televíznej programovej službe Štúrovská televízia (ŠTV) odvysielal dňa 22. 6. 2012 o cca 15:32 
hod a dňa 25. 6. 2012 o cca 08:03 hod a o cca 10:03 hod sponzorované programy, ktoré boli na 
začiatku označené ako sponzorované sponzormi „Reštaurácia Sir Higgins“, „EURO BYSTRINA“, 
„ANDY TRANS“, „QUICK TAXI“, „UNIFER železiarstvo“ bez toho, aby ich na konci zreteľne 
označil názvom sponzora, ak ide o právnickú osobu, obchodným menom alebo menom a priezviskom 
sponzora, ak ide o fyzickú osobu príp. logom sponzora alebo odkazom na výrobok alebo službu 
sponzora,  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Kmec              za   
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Škultéty  za 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú 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   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/186: 
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: 26. 3. 2013                                                                                                                                Z: PLO 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 493-PLO/O-6196/2012 zo dňa 4. 12. 2012 
Doplnenie : Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4601/324-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadaný záznam: program/deň: Farmár hľadá ženu/15. 9. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 13-04/32.157: 
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. 
493-PLO/O-6196/2012 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 programu Farmár hľadá ženu zo dňa 
15. 9. 2012 o cca 20:20 hod odvysielaného na programovej službe JOJ, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 500,- €, slovom tisícpäťsto 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: 7000088921/8180, VS***13,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/187: 
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: 26. 3. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 444-PLO/O-5443/2012 zo dňa 23. 10. 2012 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4472/314-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Pre hrsť dolárov/2. 9. 2012  
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/219 
 
Uznesenie č. 13-04/33.158: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 444-
PLO/O-5443/2012 MAC TV s.r.o.,  
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porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že v rámci programovej služby JOJ Plus odvysielal dňa 2. 9. 2012 o cca 16:40 hod a o cca 18:14 hod 
upútavky na program BACHELOR Čakanie na lásku, ktoré neboli označené grafickým symbolom 
Jednotného systému označovania, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému 
označovania, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) 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: 7000088921/8180, VS **13, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/188: 
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: 26. 3. 2013                    Z: PLO 
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K bodu 34/ 
SK č.:  

• 387-PLO/O-4276/2011 zo dňa 11. 10. 2011      
 Doplnenie : Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 2394/207-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Teleráno/13. 4. 2011 

• 389-PLO/O-4278/2011 zo dňa 11. 10. 2011 
Doplnenie : Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 2393/206-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Teleráno/12. 4. 2011 

• 391-PLO/O-4280/2011 zo dňa 25. 10. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 2392/205-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Teleráno/11. 4. 2011 
ÚK : MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 13-04/34.159: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správnych konaní č. 387-
PLO/O-4276/2011, 389-PLO/O-4278/2011, 391-PLO/O-4280/2011 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s r.o.  

porušil 
 

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

tým, 
 

že na televíznej programovej službe TV Markíza o cca 06:00 hod. odvysielal sponzorované programy 
Teleráno, v ktorých došlo k priamej podpore predaja alebo nákupu tovarov alebo služieb, dňa 
11.04.2011 služby Fiber TV spoločnosti Orange Slovensko, a.s., dňa 12.04.2011 tovaru „KIA 
Pikanto“ spoločnosti Kia Motors Sales Slovensko s.r.o, a služby „cs link“ spoločnosti Media Vision 
s.r.o. a dňa 13.04.2011 služieb „kurz prežitia“ a „Binka“ spoločnosti ARMY TRAINING , osobitnými 
propagačnými zmienkami o týchto službách a tovaroch, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 000,- € , slovom tritisíc 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: 7000088921/8180, VS **13, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/189: 
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: 26. 3. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 41-PLO/O-429/2012 zo dňa 26. 6. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6773/476-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1 a § 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň: Farmár hľadá ženu/Zetor Forterra 135/28. 11. 2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 13-04/35.160: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 41-
PLO/O-429/2012 MAC TV s.r.o.  

 
porušil 

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

 
tým, 

 
že na televíznej programovej službe JOJ dňa 28. 11.2011 odvysielal o cca 23:13 hod. bezprostredne po 
programe Farmár hľadá ženu komunikát propagujúci traktor Zetor Forterra 135 a dňa 31.10.2011 
o cca 21:22, 21:58 hod., 22:34 hod., 22:55 hod. a cca 22:56 hod. pred, počas a po programe Farmár 
hľadá ženu komunikáty propagujúce traktor Zetor Forterra 135, ktoré naplnili definíciu reklamy 
podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., čím došlo k odvysielaniu reklamných šotov bez ich 
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rozoznateľného a zreteľného oddelenia 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   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

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

II. povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 

že na televíznej programovej službe JOJ dňa 28. 11. 2011 o cca 21:15 hod. a 31. 10. 2011 o cca 21:22 
hod. odvysielal programy Farmár hľadá ženu, ktoré boli sponzorované spoločnosťou ZETOR 
TRACTORS a.s., pričom účastník konania porušil povinnosť označiť ich zreteľne ako sponzorované 
programy, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú  sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 
5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 319,- €, slovom tritisíc tristodevätnásť 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: 7000088921/8180, VS ...13, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/190: 
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: 26. 3. 2013                               Z: PLO 
 
K bodu 36/ 
SK č.:  

• 428-PLO/O-82/2010 zo dňa 21. 12. 2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Ordinácia v ružovej záhrade/sponz. odkaz: Orange Slovensko, a.s./28. 9. 2010 

• 419-PLO/O-6191/2011 zo dňa 21. 12. 2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Ordinácia v ružovej záhrade/sponz. odkaz: Orange Slovensko, a.s./28. 9. 
2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 13-04/36.161: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správnych konaní č. 419-
PLO/O-6191/2010 a 428-PLO/O-82/2010 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  

 
 p o r u š i l 

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

 
tým, 

 
že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 28.09.2010 o cca 21:05 hod, 21:32 hod a 
22:01 hod. odvysielal pred, počas a po programe Ordinácia v ružovej záhrade komunikáty označujúce 
za sponzora programu spoločnosť Orange Slovensko, a.s., ktoré naplnil definíciu reklamy podľa § 32 
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., čím došlo k odvysielaniu reklamy bez jej rozoznateľného a zreteľného 
oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby nebola zameniteľná s inými zložkami 
programovej služby, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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II.  povinnosť ustanovenú v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 28.09.2010 v čase 21:00 hod. – 22:00 hod. 
odvysielal reklamné šoty 12 minút a 20 sekúnd, teda o 20 sekúnd dlhšom ako povolených 12 minút, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú  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   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/191: 
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: 26. 3. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 412-PLO/O-R30/2012, 413-PLO/O-R31/2012, 414-PLO/O-R32/2012,  
                 415-PLO/O-R33/2012, 416-PLO/O-R34/2012, 417-PLO/O-R35/2012,  
                 418-PLO/O-R36/2012, 419-PLO/O-R37/2012, 420-PLO/O-R38/2012,  
                 421-PLO/O-R39/2012 
           vo veci pridelenia frekvencií: 89,0 MHz Rožňava, 90,8 MHz Prešov - Stráže, 92,6 MHz        
                 Levoča, 95,9 MHz Snina, 97,0 MHz Michalovce, 97,8 MHz Medzilaborce, 97,8 MHz         
                 Stropkov, 104,1 MHz Prešov, 104,2 MHz Domaša, 104,5 MHz Košice  
(pokračovanie vo výberovom konaní vyhlásenom Radou dňa 12. 10. 2012) 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o. 
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V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 1-PLO/D-88/2013 zo dňa  7. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Družstvo BELSAT        číslo registrácie: TKR/233 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 39/ 
SK č.: 18-PLO/D-321/2013 zo dňa  22. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: ATS Slovakia, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/196 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 40/ 
SK č.: 19-PLO/D-295/2013 zo dňa  21. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Drahoslav Černušák        číslo registrácie: TKR/279 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 41/ 
SK č.: 21-PLO/D-349/2013 zo dňa  24. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: 3o media, s.r.o.          číslo registrácie: TKR/293 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 42/ 
SK č.: 22-PLO/D-348/2013 zo dňa 24. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: E L E C T R I S spol. s r.o.       číslo registrácie: TKR/7 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 43/ 
SK č.: 23-PLO/D-370/2013 zo dňa 25. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: KÁBEL - KLUKNAVA s.r.o.        číslo registrácie: TKR/224 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 44/ 
SK č.: 24-PLO/D-393/2013 zo dňa 28. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Holkatel, spol. s r.o.         číslo registrácie: TKR/102 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 45/ 
SK č.: 28-PLO/D-441/2013 zo dňa 29. 1. 2013 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie  
ÚK: MLOK-Levice, s.r.o.          číslo registrácie: TKR/306 
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V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 46/ 
SK č.: 38-PLO/D-504/2013 zo dňa 31. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Bytový podnik Trebišov, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/169 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 47/ 
SK č.: 40-PLO/D-509/2013 zo dňa 31. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Kabel TV Močenok, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/173 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 48/ 
SK č.: 69-PLO/D-526/2013 zo dňa 1. 2. 2013 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie  
ÚK:MARTICO, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/27 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 49/ 
SK č.: 70-PLO/D-531/2013 zo dňa 1. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: TV TV, spol. s r.o.         číslo registrácie: TKR/204 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 50/ 
SK č.: 71-PLO/D-531/2013 zo dňa 1. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: TV TV, spol. s r.o.         číslo registrácie: TKR/127 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 51/ 
SK č.: 12-PLO/D-126/2013 zo dňa 8. 1. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie registrácie retransmisie  
ÚK: GOLEM TECH, s.r.o. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
 
K bodu 52/ 
SK č.: 77-PLO/D-548/2013 zo dňa 4. 2. 2013 
vo veci oznámenia zmien licencií na televízne vysielanie  
ÚK: TV LUX  s.r.o.          čísla licencií: T/207, TD/94 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 53/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby: www.slobodnyvysielac.sk 
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Vysielateľ: Slobodný vysielač, o. z. 
Stanovisko č. 105/01/AMS-2013 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
Rôzne 54/ 
 
1/ oboznámenie sa Rady s rozhodnutím č. RL/004/2013 zo dňa 29. 1. 2013 
SK č.: 447-PLO/O-5446/2012 zo dňa 23. 10. 2012  
program/príspevok/deň: Noviny o 12/Prispejte na faru (Vraj je to povinné...), Noviny/Rozdelila ich 
rozostavaná fara (Nie všetci chcú platiť dobrovoľné milodary)/27. 7. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.    .      číslo licencie: T/39 
Predkladá: PLO  
 
Uznesenie č. 13-04/54.179: 
Rada berie na vedomie predložený materiál. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
2/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 5892/398-2012, č. 5892/399-2012, č. 5892/400-2012  
(na vysielanie programu Televízne noviny z dní 01. 11., 02. 11., 19. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
Predkladá: PgO 
 
Uznesenie č. 13-04/54.180: 
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 sťažnosti evidované pod č. 5892/398-2012, 5892/399-
2012 a 5892/400-2012 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA 
vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala uvedené sťažnosti v časti týkajúcej sa 
možného porušenia  § 19 ods.1 písm. a) zákona č.308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Kmec              za   
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Škultéty  za 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/209: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia časti sťažností. 
T: 12. 3. 2013                                Z: PgO
     
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6270/453-2012      
(na vysielanie programu Súdna sieň – Extrémne prípady zo dňa 11.12.2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
Predkladá: PgO   
 
Uznesenie č. 13-04/54.181: 
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. 6270/453-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala ju v časti 
možného porušenia § 19 ods.1 písm. a), § 20 ods.3  zákona č.308/2000 Z. z. 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   neprítomný 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-04/210: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 12. 3. 2013                    Z: PgO 
 
  
V Bratislave dňa 26. 2. 2013                  

 
                                                                    

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


