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Zápisnica č. 5/2013 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 12. 3. 2013  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: PhDr. Marta Danielová 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 64-PLO/D-387/2013  zo dňa 25. 1. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: TV Stream s.r.o. 
 
3/ SK č.: 98-PLO/D-795/2013 zo dňa 18. 2. 2013 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: TD/104 
 
4/ SK č.: 442-PLO/O-5441/2012 zo dňa 23. 10. 2012 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
ÚK : DIGI SLOVAKIA, s.r.o.       číslo retransmisie: TKR/203 
            
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 90/8-2013     
(na vysielanie programu Noviny o 17, Krimi zo dňa 5. 12. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 240/22-2013     
(na vysielanie programu Len pre tvoje oči zo dňa 16. 12. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/219, TD/16 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 240/23-2013     
(na vysielanie programu Červená rieka  zo dňa 16. 12. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/219, TD/16 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 240/24-2013     
(na vysielanie programu Chobotnička  zo dňa 23. 12. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/219, TD/16 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6302/458-2012     
(na vysielanie programu Narnia: Princ Kaspian zo dňa 16. 12. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 240/25-2013     
(na vysielanie programu Strážca zákona  zo dňa 23. 12. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/219, TD/16 
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11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6351/459-2012      
(na vysielanie programu Večer pod lampou zo dňa 29. 11. 2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona        
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6451/465-2012     
(na vysielanie programu Noviny o 17, Krimi, Noviny zo dňa 20. 12. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 517/44-2013     
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 26. 1. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
14/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 140/11-2013, 141/12-2013, 142/13-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dní 1. 10. 2012, 15. a 26. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 93/6-2013      
(na vysielanie programu Happy Feet zo dňa 5. 1. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17 
 
16/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 224/20-2013, 258/28-2013     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 9. 1. 2013 a Televízne noviny zo dňa 15. 1. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona       
       MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 94/5-2013      
(na vysielanie programu Moja super ex zo dňa 5. 1. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6453/466-2012     
(na vysielanie programu Deň nezávislosti zo dňa 22. 12. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6488/469-2012      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 27. 12. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 6298/454-2012, 6299/455-2012, 6297/456-2012, 6300/457-2012, 6359/461-2012  
(na vysielanie programu Farma zo dňa 16. 12. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17 
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21/ SK č.: 448-PLO/O-5447/2012 zo dňa 23. 10. 2012 
Doplnenie: Správa č. 44/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadané záznamy: Programová služba/dni: AZTV INFO/ 6. a 7. 9. 2012 
ÚK: AZTV, spol. s r.o.        číslo licencie: T/153 
 
22/ SK č.: 507-PLO/O-6421/2012 zo dňa 18. 12. 2012 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 4571/321-2012)     
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadaný záznam: Programová služba/deň/program: JOJ/7. 9. 2012/Špeciálne extrémne rodiny 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
23/ SK č.: 476-PLO/O-5973/2012 zo dňa 20. 11. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť 
č. 4307/306-2012) 
(vo veci možného porušenia  § 35 ods. 3, § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Hvězda zvaná Pelyněk/19. 8. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/219 
 
24/ SK č.: 446-PLO/O-5445/2012 zo dňa 23. 10. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 4667/332-2012) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované vysielanie: 18. 9. 2012 o cca 18:23 hod 
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: T/125 
 
25/ SK č.: 491-PLO/O-6194/2012 zo dňa 4. 12. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť 
č. 5097/357-2012) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Farma/12. 10. 2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
26/ SK č.: 451-PLO/O-5450/2012 zo dňa 23. 10. 2012 
Doplnenie: Správa č. 48/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované vysielanie: komunikát/dni: inzeráty/Vakációs bibliahét/26. 6. 2012 a 27. 6. 2012 
ÚK: MH-INSTINCT s.r.o.       číslo licencie:  T/194 
 
27/ SK č.: 452-PLO/O-5451/2012 zo dňa 23. 10. 2012 
Doplnenie: Správa č. 48/2012/TV  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované vysielanie:  Programová služba/dni: GTV/26. 6. 2012 a 27. 6. 2012 
ÚK: MH-INSTINCT s.r.o.       číslo licencie: T/194 
 
28/ SK č.: 453-PLO/O-5452/2012 zo dňa 23. 10. 2012 
Doplnenie: Správa č. 48/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované vysielanie:  Programová služba/dni: GTV/26. 6. 2012 a 27. 6. 2012 
ÚK: MH-INSTINCT s.r.o.       číslo licencie: T/194 
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29/ SK č.: 
105-PLO/O-903/2011 zo dňa 15. 2. 2011 
153-PLO/O-1616/2011 zo dňa 15. 3. 2011 
162-PLO/O-1625/2011 zo dňa 15. 3. 2011 
164-PLO/O-1627/2011 zo dňa 15. 3. 2011 
157-PLO/O-1620/2011 zo dňa 15. 3. 2011 
160-PLO/O-1623/2011 zo dňa 15. 3. 2011 
274-PLO/O-2405/2011 zo dňa 12. 4. 2011 
245-PLO/O-2088/2011 zo dňa 29. 3. 2011 
247-PLO/O-2090/2011 zo dňa 29. 3. 2011 
151-PLO/O-1614/2011 zo dňa 15. 3. 2011 
152-PLO/O-1615/2011 zo dňa 15. 3. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 4  písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorované komunikáty/obdobie: reklamné šoty na lieky/7. 12. 2010 až 12. 2. 2011   
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    čísla licencií: T/41 a TD/7 
 
      
NEVEREJNÉ 
 
30/ SK č.: 30-PLO/D-468/2013 zo dňa 29. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: TESATEL, s.r.o.         číslo registrácie: TKR/310 
 
31/ SK č.: 31-PLO/D-472/2013 zo dňa 30. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: I.HEIZER-MINI SERVIS, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/316 
 
32/ SK č.: 33-PLO/D-476/2013 zo dňa 31. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou    číslo registrácie: TKR/92 
 
33/ SK č.: 72-PLO/D-532/2013 zo dňa 1. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: CARISMA, spol. s r.o.         číslo registrácie: TKR/150 
 
34/ SK č.: 87-PLO/D-736/2013 zo dňa 13. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: KABSEN  s.r.o.          číslo registrácie: TKR/104 
 
35/ SK č.: 60-PLO/D-498/2013 zo dňa 31. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: ARTOS, a.s.        číslo registrácie: TKR/308 
 
36/ SK č.: 63-PLO/D-377/2013 zo dňa 25. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: STASTEL, s.r.o.          číslo registrácie: TKR/253 
 
37/ SK č.: 59-PLO/D-508/2013 zo dňa 31. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: TS, s.r.o.          číslo registrácie: TKR/189 
 
38/ SK č.: 56-PLO/D-551/2013 zo dňa 31. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/91 
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39/ SK č.: 61-PLO/D-514/2013 zo dňa 31. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Dušan - Sika – STELAR      číslo registrácie: TKR/156 
 
40/ SK č.: 113-PLO/D-869/2013 zo dňa 20. 2. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie registrácie retransmisie  
ÚK: NELSON Services, s.r.o.       
 
41/ SK č.: 104-PLO/D-787/2013 zo dňa 15. 2. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie registrácie retransmisie  
ÚK: Towercom Infrastructure, a.s.      
 
42/ SK č.: 111-PLO/D-424/2013 zo dňa 28. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Telemone, s.r.o.           číslo licencie: T/216 
 
43/ SK č.: 112-PLO/D-424/2013 zo dňa 28. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Telemone, s.r.o.           číslo licencie: T/217 
 
44/ SK č.: 20-PLO/D-335/2013 zo dňa 23. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencií na televízne vysielanie 
ÚK: MAC TV s.r.o.           čísla licencií: T/39, TD/15 
 
45/ SK č.: 114-PLO/D-863/2013 zo dňa 20. 2. 2013 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: TV CENTRUM  s.r.o.         číslo licencie: T/178 
 
46/ Rôzne 
 
 

************************* 
 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 210 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 13-05/1.182: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 2/ 
SK č.: 64-PLO/D-387/2013  zo dňa 25. 1. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: TV Stream s.r.o. 
 
Uznesenie č. 13-05/2.183: 
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. 64-PLO/D-387/2013 začatom 
dňa 25.1.2013, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila 
žiadosť o udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú 
Rade účastníkom konania:  
 
TV Stream s.r.o. 
Hlboká 88  
921 01 Piešťany  
 
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 
 

Udeľu j e  
 

TV Stream s.r.o. 
 

l i ce nc iu  č .  TD/ 108  
 

na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 

 
I. 

 
1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
2. Názov programovej služby: tv Piešťany 

      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 e-mailového podania účastníka konania č. 387/2013 z dňa 25.1.2013)  
 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 82 %  
Programy – min. 18 %  (z toho preberaný program – 0 %) 
b) Programy (100%):  
1. Spravodajstvo – 28 % 
Publicistika:  
2. polit. publicistika – 0 % 
3. ostatná publicistika – 67 % 
Dokumentárne programy – 0 % 
Dramatické programy – 0 % 
Zábavné programy – 0 % 
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Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 5 % 
Detské programy – 0 % 

Šport – 0 % 
 

6.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: 33%  
 
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:  0 % 
 
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: nevzťahuje sa 
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ 
s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) 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.) : nevzťahuje 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 Trnava, vložka číslo: 29579/T, oddiel: 
Sro, zo dňa 31.12.2012 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 29579/T, oddiel: Sro, zo 
dňa 31.12.2012 
 

III. 
 

 Doložky doplnkových obsahových služieb: -  
 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-05/211: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 64-PLO/D-387/2013a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti  TV Stream s. r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 12.4.2013                    Z: PLO 
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K bodu 3/ 
SK č.: 98-PLO/D-795/2013 zo dňa 18. 2. 2013 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: TD/104 
 
Uznesenie č. 13-05/3.184: 
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. 98-PLO/D-795/2013 začatom 
dňa 18.02.2013, podľa ustanovenia § 28 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila 
žiadosť o zmenu licencie na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú 
Rade účastníkom konania:  
 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Bratislavská 1/a 
843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica 
 
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 § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

mení 
 

 licenciu č. TD/104 na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby takto: 
 

Čl. I bod 2 sa mení a znie: 
 

2.  Názov programovej služby: FOOOR 
 
 

Čl. III sa mení v časti Doložky doplnkových obsahových služieb a znie: 
 

  „Doložky doplnkových obsahových služieb: 
a. názov doplnkovej obsahovej služby: FOOOR text 
b.   špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: teletext 
 
2.1.  názov doplnkovej obsahovej služby: FOOOR epg  
2.2   špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: interaktívny prístup k programovej službe 
 
3.1. názov doplnkovej obsahovej služby: FOOOR plus 
3.2. špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: multimodálny prístup k programovej službe“ 
 

Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za  
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Škultéty  za 
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-05/212: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 98-PLO/D-795/2013 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava – Záhorská 
Bystrica spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 12.04.2013                    Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK č.: 442-PLO/O-5441/2012 zo dňa 23. 10. 2012 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
ÚK : DIGI SLOVAKIA, s.r.o.       číslo retransmisie: TKR/203 
 
Uznesenie č. 13-05/4.185: 
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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 442-
PLO/O-5441/2012, prevádzkovateľ retransmisie č. TKR/203, DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 

 
p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
 
že v dňoch 5. 10. 2012, 8. 10. 2012 a 10. 10. 2012 poskytoval retransmisiu programových služieb 
NOVA a Prima family prostredníctvom satelitu – služba DIGI TV bez súhlasu ich pôvodných 
vysielateľov, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 

podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 1 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 100 €, slovom sto 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. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-05/213: 
Kancelária Rady podľa § 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:  12. 4. 2013                             Z: PLO  
 
Úloha č. 13-05/214: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T:  22. 3. 2013                                             Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 90/8-2013     
(na vysielanie programu Noviny o 17, Krimi zo dňa 5. 12. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-05/5.186: 
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. 90/8-2013, smerujúcu voči 
vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala uvedenú sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti týkajúcej sa vysielania zo dňa 
21. 8. 2012 za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-05/215: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti časti sťažnosti. 
T: 22. 3. 2013                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-05/5.187: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
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o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 90/8-2013 smerujúcu voči 
vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti týkajúcej sa vysielania zo dňa 5. 12. 2012 
za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-05/216: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 3. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 240/22-2013     
(na vysielanie programu Len pre tvoje oči zo dňa 16. 12. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 13-05/6.188: 
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. 240/22-2013 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. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-05/217: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 3. 2013                                Z: PgO 
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K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 240/23-2013     
(na vysielanie programu Červená rieka  zo dňa 16. 12. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 13-05/7.189: 
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. 240/23-2013 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. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-05/218: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 3. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 240/24-2013     
(na vysielanie programu Chobotnička  zo dňa 23. 12. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/219, TD/16 
  
Uznesenie č. 13-05/8.190: 
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. 240/24-2013 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. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 13-05/219: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 3. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6302/458-2012     
(na vysielanie programu Narnia: Princ Kaspian zo dňa 16. 12. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-05/9.191: 
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 v programe 
Narnia: Princ Kaspian odvysielanom v rámci programovej služby JOJ dňa 16. 12. 2012 o cca 20:24 
hod 
- časový úsek od cca 21:24:34 hod do cca 21:54:33 hod programu, ktorý zodpovedá tretiemu 30-

minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením 
reklamného bloku, a to o cca 21:27:14 hod a o cca 21:52:46 hod a 

- časový úsek od cca 22:24:34 hod do cca 22:54:33 hod programu, ktorý zodpovedá piatemu 30-
minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením 
reklamného bloku, a to o cca 22:28:49 hod a o cca 22:46:33 hod. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-05/220: 
Kancelária Rady podľa § 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: 26. 3. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-05/221: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 22. 3. 2013                     Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-05/9.192: 
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. 6302/458-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti týkajúcej sa možného porušenia § 36 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-05/222: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 22. 3. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 240/25-2013, 240/22-2013, 240/23-2013, 240/24-2013, 6302/458-2012, 90/8-2013 (na 
vysielanie programu Strážca zákona  zo dňa 23. 12. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/219, TD/16 
                    T/39, TD/15 
Uznesenie č. 13-05/10.193: 
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. 240/25-2013 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. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-05/223: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 3. 2013                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-05/10.194: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal 
Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Noviny o 17 zo dňa 5. 12. 2012 
odvysielaného o cca 17:00 hod na programovej službe JOJ, súvislý záznam vysielania programovej 
služby JOJ zo dňa 16. 12. 2012 v čase od 19:50 hod do 23:59 hod a dňa 17. 12. 2012 v čase od 00:00 
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hod do 00:10 hod a súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ PLUS zo dňa 16. 12. 2012 
v čase od 16:50 hod do 20:10 hod, zo dňa 16. 12. 2012 v čase od 19:50 hod do 23:59 hod a dňa 
17. 12. 2012 v čase od 00:00 hod do 00:10 hod, zo dňa 23. 12. 2012 v čase od 16:45 hod do 20:10 hod 
a zo dňa 23. 12. 2012 v čase od 19:50 hod do 23:10 hod. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-05/224: 
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: 24. 3. 2013                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 13-05/10.195: 
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 na programovej službe JOJ PLUS 
dňa 23. 12. 2012 o cca 17:41 hod, 18:41 hod a 19:52 hod odvysielal upútavku na program Barbar 
Conan klasifikovanú ako nevhodnú a neprístupnú 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 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-05/225: 
Kancelária Rady podľa § 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: 26. 3. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6351/459-2012      
(na vysielanie programu Večer pod lampou zo dňa 29. 11. 2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   
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Uznesenie č. 13-05/11.196: 
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. 6351/459-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa na základe zákona - Rozhlas 
a televízia Slovenska 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  proti 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-05/226: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22.3.2013                                            Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6451/465-2012     
(na vysielanie programu Noviny o 17, Krimi, Noviny zo dňa 20. 12. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
          
Uznesenie č. 13-05/12.197: 
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. 6451/465-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala ju podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Úloha č. 13-05/227: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 3. 2013                    Z: PgO 
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K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 517/44-2013     
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 26. 1. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-05/13.198: 
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. 517/44-2013, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala ju podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-05/228: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 3. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 140/11-2013, 141/12-2013, 142/13-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dní 1. 10. 2012, 15. a 26. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-05/14.199: 
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. 140/11-2013, 141/12-2013, 
142/13-2013 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 
308/2000 Z. z. za nepreskúmateľné. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-05/229: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažností. 
T: 22.3.2013                                            Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 93/6-2013      
(na vysielanie programu Happy Feet zo dňa 5. 1. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-05/15.200: 
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. 93/6-2013 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   proti 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-05/230: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 22. 3. 2013                                            Z: PgO 
  
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 224/20-2013, 258/28-2013     
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 9. 1. 2013 a Televízne noviny zo dňa 15. 1. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona       
       MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17 
  
Uznesenie č. 13-05/16.201: 
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. 224/20-2013 a č. 258/28-
2013 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. a Jednotka vysielateľa na základe zákona - Rozhlas a televízia Slovenska 
a uznala 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   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-05/231: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 22. 3. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 94/5-2013      
(na vysielanie programu Moja super ex zo dňa 5. 1. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-05/17.202: 
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. 94/5-2013 smerujúcu voči 
vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-05/232: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 22. 3. 2013                                            Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6453/466-2012     
(na vysielanie programu Deň nezávislosti zo dňa 22. 12. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-05/18.203: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
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o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 6453/466-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-05/233: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 22. 3. 2013                                            Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6488/469-2012      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 27. 12. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-05/19.204: 
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. 6488/469-2012, 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   za 
Kmec              za  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-05/234: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 22. 3. 2013                    Z: PgO 
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K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 6298/454-2012, 6299/455-2012, 6297/456-2012, 6300/457-2012, 6359/461-2012  
(na vysielanie programu Farma zo dňa 16. 12. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-05/20.205: 
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  

I.  § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 16. 12. 2012 o cca 20:27 
hod. odvysielal program Farma, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 
15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania, 

II.  § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby TV Markíza 
dňa 16.12.2012 o cca 20:27 hod. odvysielal program Farma, obsahujúci vizuálne 
a zvukové informácie o tovaroch – „ZÁHRADNÁ TECHNIKA ŠUPA“, ktoré mohli 
naplniť definíciu umiestňovania produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
pričom v tomto programe mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zreteľne informovať 
verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku a na konci 
programu, ako aj pri pokračovaní programu po prerušení mediálnou komerčnou 
komunikáciou. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-05/235: 
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: 26. 3. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-05/236: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania.  
T: 22. 3. 2013                     Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 448-PLO/O-5447/2012 zo dňa 23. 10. 2012 
Doplnenie: Správa č. 44/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadané záznamy: Programová služba/dni: AZTV INFO/ 6. a 7. 9. 2012 
ÚK: AZTV, spol. s r.o.        číslo licencie: T/153 
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Uznesenie č. 13-05/21.206: 
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. 448-PLO/O-
5447/2012 vysielateľ AZTV, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania programovej služby AZTV INFO z dní 
6. 9. 2012 a 7. 9. 2012, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 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   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-05/237: 
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: 12. 4. 2013                                                                                                                                Z: PLO 
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K bodu 22/ 
SK č.: 507-PLO/O-6421/2012 zo dňa 18. 12. 2012 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 4571/321-2012)     
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadaný záznam: Programová služba/deň/program: JOJ/7. 9. 2012/Špeciálne extrémne rodiny 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 13-05/22.207: 
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. 
507-PLO/O-6421/2012, 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 Špeciálne extrémne rodiny zo 
dňa 7. 9. 2012 o cca 21:30 hod odvysielaného na programovej službe JOJ, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 500,- €, 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. 
 
Úloha č. 13-05/238: 
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: 12. 4. 2013                    Z: PLO 
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K bodu 23/ 
SK č.: 476-PLO/O-5973/2012 zo dňa 20. 11. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť 
č. 4307/306-2012) 
(vo veci možného porušenia  § 35 ods. 3, § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Hvězda zvaná Pelyněk/19. 8. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/219 
 
Uznesenie č. 13-05/23.208: 
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. 
476-PLO/O-5973/2012 MAC TV s.r.o. 
  

I. 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  

tým, 

že program Hvězda zvaná Pelyněk odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 
19.08.2012 o cca 17:03 hod. v trvaní cca 114 minút a 30 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) 
prerušil štyrikrát, a to o cca 17:16 hod., cca 17:50 hod., cca 18:07 hod. a cca 18:29 hod., 
 
Hlasovanie: 

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

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

II. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že na televíznej programovej službe JOJ Plus dňa 19.08.2012 v čase od 17:00:00 hod. do 17:59:59 
hod. odvysielal reklamné šoty – reklamný blok v čase od cca 17:16 hod. do cca 17:21 hod. v trvaní 4 
minúty 49 sekúnd a reklamný blok v čase od cca 17:50 hod. do cca 17:55 hod. v trvaní 4 minúty 59 
sekúnd – a telenákupné šoty v čase od cca 17:00 hod. do cca 17:03 hod. v trvaní 3 minúty 48 sekúnd, v 
celkovom časovom rozsahu 13 minút a 36 sekúnd, teda o 1 minútu a 36 sekúnd dlhšom ako 
povolených 12 minút, 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

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

za čo mu ukladá 

úhrnnú sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 5 000 €, slovom päťtisíc eur.  
 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***13,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-05/239: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 12. 4.2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-05/240: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 3. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 446-PLO/O-5445/2012 zo dňa 23. 10. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 4667/332-2012) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované vysielanie: 18. 9. 2012 o cca 18:23 hod 
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: T/125 
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Uznesenie č. 13-05/24.209: 
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. 446-
PLO/O-5445/2012, vysielateľ C.E.N. s.r.o., 

 
p o r u š i l  

 
povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, 

 
že dňa 18. 9. 2012 o cca 18:23 hod odvysielal na programovej službe TA3 reklamný blok, ktorého 
priemerná hladina intenzity zvuku bola o cca 7,406365017 dB vyššia ako priemerná hladina intenzity 
zvuku programu, ktorý po odvysielaní tohto reklamného bloku nasledoval, čím došlo o cca 18:23 hod 
k odvysielaniu reklamného bloku spôsobom, že zvuková intenzita vysielanej reklamy bola vyššia ako 
zvuková intenzita programu vysielaného v čase tesne nasledujúcom po jej odvysielaní,  

 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-05/241: 
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: 12. 4. 2013                    Z: PLO 
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Úloha č. 13-05/242: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 3. 2013                                                Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 491-PLO/O-6194/2012 zo dňa 4. 12. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť 
č. 5097/357-2012) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Farma/12. 10. 2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 13-05/25.210: 
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. 491-PLO/O-
6194/2012 vedené voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
 

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-05/243: 
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: 26. 3. 2013   
                   Z: PLO 
Úloha č. 13-05/244: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 3. 2013                                                Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 451-PLO/O-5450/2012 zo dňa 23. 10. 2012 
Doplnenie: Správa č. 48/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované vysielanie: komunikát/dni: inzeráty/Vakációs bibliahét/26. 6. 2012 a 27. 6. 2012 
ÚK: MH-INSTINCT s.r.o.       číslo licencie:  T/194 
 
Uznesenie č. 13-05/26.211: 
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. 
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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. 451-PLO/O-
5450/2012 MH-INSTINCT s.r.o.  

 
p o r u š i l  

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

tým, 
 

že na televíznej programovej službe GTV dňa 26. 6. 2012 v čase o cca 16:06 hod, 16:42 hod, 17:57 
hod, 18:35 hod, 19:11 hod a 19:35 hod a dňa 27. 6. 2012 v čase o cca 16:07 hod, 16:41 hod, 17:58 
hod, 18:35 hod, 19:07 hod a 19:41 hod odvysielal rubriku Inzeráty, v rámci ktorej bol zobrazený 
plagát Vakációs bibliahét, ktorý bol len v maďarskom jazyku, čím došlo k nezabezpečeniu používania 
štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov, 
 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-05/245: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 12. 4. 2013                    Z: PLO 
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K bodu 27/ 
SK č.: 452-PLO/O-5451/2012 zo dňa 23. 10. 2012 
Doplnenie: Správa č. 48/2012/TV  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované vysielanie:  Programová služba/dni: GTV/26. 6. 2012 a 27. 6. 2012 
ÚK: MH-INSTINCT s.r.o.       číslo licencie: T/194 
 
Uznesenie č. 13-05/27.212: 
Bod sa odročuje. 
 
Úloha č. 13-05/246: 
Kancelária Rady predloží bod na ďalšie rokovanie Rady. 
T: 26. 3. 2013                               Z: PLO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 453-PLO/O-5452/2012 zo dňa 23. 10. 2012 
Doplnenie: Správa č. 48/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované vysielanie:  Programová služba/dni: GTV/26. 6. 2012 a 27. 6. 2012 
ÚK: MH-INSTINCT s.r.o.       číslo licencie: T/194 
 
Uznesenie č. 13-05/28.213: 
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. 453-PLO/O-
5452/2012 MH-INSTINCT s.r.o. 

 
porušil 

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

 
tým, 

 
že na televíznej programovej službe GTV odvysielal 
- dňa 26. 6. 2012 o cca 18:00 hod a dňa 27. 6. 2012 o cca 18:00 hod sponzorovaný program 

Gemerský týždenník, pričom došlo k porušeniu povinnosti zreteľne označiť tento program 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 na 
začiatku a konci tohto programu a 

- dňa 26. 6. 2012 o cca 18:21 hod a dňa 27. 6. 2012 o cca 18:16 hod sponzorovaný program Gömöri 
krónika (Gemerská kronika), pričom došlo k porušeniu povinnosti zreteľne označiť tento program 
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 na začiatku tohto programu, 

 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-05/247: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 12. 4. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 29/ 
105-PLO/O-903/2011 zo dňa 15. 2. 2011 
153-PLO/O-1616/2011 zo dňa 15. 3. 2011 
162-PLO/O-1625/2011 zo dňa 15. 3. 2011 
164-PLO/O-1627/2011 zo dňa 15. 3. 2011 
157-PLO/O-1620/2011 zo dňa 15. 3. 2011 
160-PLO/O-1623/2011 zo dňa 15. 3. 2011 
274-PLO/O-2405/2011 zo dňa 12. 4. 2011 
245-PLO/O-2088/2011 zo dňa 29. 3. 2011 
247-PLO/O-2090/2011 zo dňa 29. 3. 2011 
151-PLO/O-1614/2011 zo dňa 15. 3. 2011 
152-PLO/O-1615/2011 zo dňa 15. 3. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 4  písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorované komunikáty/obdobie: reklamné šoty na lieky/7. 12. 2010 až 12. 2. 2011   
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    čísla licencií: T/41 a TD/7 
 
Uznesenie č. 13-05/29.214: 
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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správnych konaní č.  
 
105-PLO/O-903/2011, 
153-PLO/O-1616/2011, 
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162-PLO/O-1625/2011, 
164-PLO/O-1627/2011, 
157-PLO/O-1620/2011, 
160-PLO/O-1623/2011, 
274-PLO/O-2405/2011, 
245-PLO/O-2088/2011, 
247-PLO/O-2090/2011, 
151-PLO/O-1614/2011, 
152-PLO/O-1615/2011, 
 
spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
tým,  

 
I. že dňa  7. 12. 2010 o cca 18:40 hod, dňa 18. 12. 2010 o cca 12:33 hod a o cca 22:47 hod a dňa 26. 
12. 2010 o cca 19:24 hod na programovej službe TV MARKÍZA a dňa 19. 12. 2010 o cca 17:45 hod 
a o cca 19:30 hod na programovej službe DOMA odvysielal reklamný šot na liek Pantoloc control, 
počas ktorého sa po dobu cca 5 až 6 sekúnd v dolnej časti obrazovky zobrazila textová informácia, cit.: 
„Liek na vnútorné použitie. Obsahuje pante (o)prozol 20 mg. Pozorne prečítajte poučenie o správnom 
používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov. O najvhodnejšom použití lieku sa 
poraďte s lekárom alebo lekárnikom. Nie je určený pre osoby mladšie ako 18 rokov.“,  
 
II. že dňa 18. 12. 2010 o cca 20:51 hod odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
reklamný šot na liek MIG-400, počas ktorého sa po dobu cca 4 sekundy v dolnej časti obrazovky 
zobrazila textová informácia, cit.: „MIG – 400 obsahuje ibuprofén. Pred použitím si pozorne 
prečítajte príbalovú informáciu pre používateľov a údaje na obale. O používaní lieku a prípadnom 
riziku a nežiaducich účinkoch sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom. Liek na vnútorné použitie.“, 
 
III. že dňa 22. 1. 2011 o cca 21:33 hod odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
reklamný šot na liek ASPIRIN COMPLEX, počas ktorého sa po dobu cca 1 až 2 sekundy v dolnej časti 
obrazovky zobrazila textová informácia, cit.: „Pred použitím si pozorne prečítajte poučenie 
o správnom používaní lieku, údaje na obale a pripojené  informácie o výroku. O používaní liekov 
a prípadnom riziku a nežiaducich účinkoch sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.“, 
 
IV. že dňa 22. 1. 2011 o cca 21:53 hod odvysielal v rámci televíznej programovej služby TV 
MARKÍZA reklamný šot na liek COLDREX MaxGrip Lemon, počas ktorého sa po dobu cca 3 až 4 
sekundy v dolnej časti obrazovky zobrazila textová informácia, cit.: „Coldrex MaxGrip je liek na 
vnútorné použitie. Pred použitím si pozorne prečítajte poučenie o správnom použití lieku. O použití 
lieku sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.“, 
 
V. že dňa 18. 12. 2010 o cca 14:34 hod a dňa 22. 1. 2011 o cca 20:10 hod v rámci televíznej 
programovej služby TV MARKÍZA odvysielal reklamný šot na liek Theraflu prechladnutie a chrípka, 
počas ktorého sa po dobu cca 5 sekúnd v dolnej časti obrazovky zobrazila textová informácia, cit.: 
„Theraflu® prechladnutie a chrípka je liek na vnútorné použitie. Pred použitím si pozorne prečítajte 
písomnú informáciu pre používateľa. O najvhodnejšom použití a prípadných vedľajších účinkoch 
liekov sa poraďte s lekárom alebo s lekárnikom.“) A teraz sila Theraflu vo väčšom ekonomickom 
balení výhodnejšie až o 15 %.“, 
 
VI. že dňa 22. 1. 2011 o cca 20:36 hod v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA 
reklamný šot na liek Voltaren Emulgel, počas ktorého sa po dobu cca 3 až 4 sekundy v dolnej časti 
obrazovky zobrazila textová informácia, cit.: „Voltaren Emulgel obsahuje diclofenacum 
diethylaminum. Liek na vonkajšie použitie. Pred použitím si pozorne prečítajte poučenie o správnom 
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používaní lieku, údaj na obale a pripojené informácie o výrobku. O používaní liekov a prípadnom 
riziku a nežiaducich účinkoch sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.“, 
 
VII. že dňa 12. 2. 2011 o cca 10:58 hod v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA 
odvysielal reklamný šot na lieky Tantum Verde, počas ktorého sa po dobu cca 5 až 6 sekúnd v dolnej 
časti obrazovky zobrazila textová informácia, cit.: „Lie čivo v liekoch Tantum Verde pastilky P 3 mg, 
Tantum Lemon, Tantum Verde Spray a Tantum Verde Spray Forte je benzydamín hydrochlorid. Pred 
použitím si pozorne prečítajte poučenie o správnom používaní lieku, údaje na obale a pripojené 
informácie o výrobku. O používaní liekov a prípadnom riziku a nežiadúcich účinkoch sa poraďte 
s lekárom alebo lekárnikom.“, 
 
VIII. že dňa 7. 1. 2011 o cca 20:32 hod v rámci televíznej programovej služby DOMA odvysielal 
reklamný šot na liek MUCOSOLVAN Retard, počas ktorého sa po dobu cca 2 až 3 sekundy v dolnej 
časti obrazovky zobrazila textová informácia, cit.: „Liek na vnútorné použitie. Pozorne čítajte 
informáciu pre používateľov. O použití sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.“, 
 
IX. že dňa 13. 1. 2011 o  cca 21:29 hod odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
reklamný šot na liek Linex, počas ktorého sa po dobu cca 4 sekundy v dolnej časti obrazovky zobrazila 
textová informácia, cit.: „Pred použitím si pozorne prečítajte poučenie o správnom používaní lieku, 
údaje na obale a pripojené informácie o výrobku. O používaní liečiv a prípadnom riziku a nežiadúcich 
účinkoch sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom. “, 
 
X. že dňa 18. 12. 2010 o cca 13:12 hod a cca 21:29 hod odvysielal v rámci programovej služby TV 
MARKÍZA reklamný šot na liek Olynth HA, počas ktorého sa po dobu cca 5 sekúnd v dolnej časti 
obrazovky zobrazila textová informácia, cit.: ,, Lieky Olynth HA 0,05% a Olynth HA 0,1% obsahujú 
xylometazolini hydrochloridum. Nosové roztokové aerodisperzie.  Pred použitím si pozorne prečítajte 
písomnú informáciu pre používateľov.“, 
 
pričom v dôsledku krátkej dĺžky zobrazenia a slabej čitateľnosti uvedených textových informácií 
nebolo zabezpečené, aby reklama na liek obsahovala jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné 
prečítanie poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov 
lieku pribalenej k lieku, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa § 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 36 509,- €, slovom tridsaťšesťtisíc päťstodeväť eur.  
 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-05/248: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 12. 3. 2013                                                                                                           Z: PLO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 30-PLO/D-468/2013 zo dňa 29. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: TESATEL, s.r.o.         číslo registrácie: TKR/310 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 31-PLO/D-472/2013 zo dňa 30. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: I.HEIZER-MINI SERVIS, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/316 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 33-PLO/D-476/2013 zo dňa 31. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou    číslo registrácie: TKR/92 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 72-PLO/D-532/2013 zo dňa 1. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: CARISMA, spol. s r.o.         číslo registrácie: TKR/150 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 87-PLO/D-736/2013 zo dňa 13. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: KABSEN  s.r.o.          číslo registrácie: TKR/104 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 35/ 
SK č.: 60-PLO/D-498/2013 zo dňa 31. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: ARTOS, a.s.        číslo registrácie: TKR/308 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 63-PLO/D-377/2013 zo dňa 25. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: STASTEL, s.r.o.          číslo registrácie: TKR/253 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 59-PLO/D-508/2013 zo dňa 31. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: TS, s.r.o.          číslo registrácie: TKR/189 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 56-PLO/D-551/2013 zo dňa 31. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/91 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 39/ 
SK č.: 61-PLO/D-514/2013 zo dňa 31. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Dušan - Sika – STELAR      číslo registrácie: TKR/156 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 40/ 
SK č.: 113-PLO/D-869/2013 zo dňa 20. 2. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie registrácie retransmisie  
ÚK: NELSON Services, s.r.o. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 41/ 
SK č.: 104-PLO/D-787/2013 zo dňa 15. 2. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie registrácie retransmisie  
ÚK: Towercom Infrastructure, a.s. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 42/ 
SK č.: 111-PLO/D-424/2013 zo dňa 28. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Telemone, s.r.o.           číslo licencie: T/216 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 43/ 
SK č.: 112-PLO/D-424/2013 zo dňa 28. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Telemone, s.r.o.           číslo licencie: T/217 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 44/ 
SK č.: 20-PLO/D-335/2013 zo dňa 23. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencií na televízne vysielanie 
ÚK: MAC TV s.r.o.           čísla licencií: T/39, TD/15 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 45/ 
SK č.: 114-PLO/D-863/2013 zo dňa 20. 2. 2013 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: TV CENTRUM  s.r.o.         číslo licencie: T/178 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
Rôzne 46/ 
 
1/ Oboznámenie sa Rady s rozhodnutím č. RL/006/2013 zo dňa 12. 2. 2013 
SK č.: 445-PLO/O-5444/2012 zo dňa 23. 10. 2012  
program/príspevok/deň: Správy STV/Pacient, pre pacienta, kvôli pacientovi/8. 8. 2012 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
Predkladá: PLO  
 
Uznesenie č. 13-05/46.231: 
Rada berie na vedomie predložené rozhodnutie. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
2/ Správa o stave vysielania a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2012 
 
3/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 1. 2013 
 
Uznesenie č. 13-05/46.232: 
Rada berie na vedomie predložený materiál. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
4/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 28. 2. 2013 
 
Uznesenie č. 13-05/46.233: 
Rada berie na vedomie predložený materiál. 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
5/ Smernica o nakladaní s majetkom RVR 
 
Uznesenie č. 13-05/46.233: 
Rada schvaľuje predloženú smernicu. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
6/ Smernica o prevádzkovom poriadku autodopravy 
 
Uznesenie č. 13-05/46.233: 
Rada schvaľuje predloženú smernicu. 

 
Hlasovanie: 

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


