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Zápisnica č. 6/2013 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 26. 3. 2013  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Ing. Peter Alakša  
 
Rokovanie Rady otvoril podpredseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Dohľad na dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č.: 520-49/2013 z 31. 1. 2013 
Sťažnosť smeruje proti: AGENTURA S, s.r.o.     čísla licencií: T/148, TD/30 
 
3/ SK č.: 67-PLO/D-552/2013 zo dňa 4. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene právnych skutočností  
ÚK: PROGRES-T, s.r.o.         číslo licencie: TD/99 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 404/34-2013      
(na vysielanie piesne Another Love zo dňa 25. 1. 2013)  
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s.         číslo licencie: R/66  
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.92/7-2013      
(na vysielanie programu Správy TA3, Hlavné správy TA3 zo dňa 15. a 29. 12. 2012)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 473/41-2013     
(na vysielanie programu Ground Zero: Koniec sveta zo dňa 20. 1. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 635/52-2013      
(na vysielanie programu Lovkyňa neverných zo dňa 5. 2. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 560/48-2013     
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 2. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 390/35-2013      
(na vysielanie programu Modré z neba zo dňa 28. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 432/39-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 28. 10. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
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11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 59/3-2013      
(na vysielanie programu Rýchly a zbesilý zo dňa 31. 12. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 671/54-2013     
(na vysielanie programu Čítanie na pokračovanie zo dňa 7. 2. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona          
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 154/14-2013     
(na vysielanie zo dňa 9.1.2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
14/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 63/1-2013; 64/2-2013; 66/4-2013      
(na vysielanie programu Vy nám taky, šéfe!  zo dňa 30. 12. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 315/29-2013     
(na vysielanie v čase od 9:50 do 15:10 hod. zo dňa 21. 1. 2013)  
Vysielateľ: RADIO, a.s.        číslo licencie: R/71 
 
16/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 107/9-2013     
(na vysielanie programov Televízne noviny  z dní 12. 12. 2012)  
Vysielateľ:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
17/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 108/10-2013     
(na vysielanie programov Televízne noviny  z dní a 6. 1. 2013)  
Vysielateľ:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 516/45-2013      
(na vysielanie programu Hlavné správy TA3 zo dňa 29. 1. 2013)  
Vysielateľ:  C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: TD/14 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 790/65-2013      
(www.mojandroid.sk)  
Prevádzkovateľ: Ing. Michal Chabada Virtual studio         
 
20/ Kontrolný monitoring 
Správa č.6483/7/TV-2013  
(monitorované dni: 20. 1. 2013, 26. 1. 2013, 27. 1. 2013, 30. 1. 2013, 2. 2. 2013) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.,                     číslo licencie: T/39, TD/15, T/219,TD/16 
 
21/ SK č.: 475-PLO/O-5972/2012 zo dňa 20. 11. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti  
č. 4602/333-2012 a 4606/325/2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
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Vyžiadaný záznam – program/deň: upútavka na program Súdna sieň/16. 9. 2012,  
Súdna sieň/17. 9. 2012   
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
22/ SK č.: 462-PLO/O-5656/2012 zo dňa 6. 11. 2012 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4315/308-2012)     
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Legendárna päsť/26. 8. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
23/ SK č.: 492-PLO/O-6195/2012 zo dňa 4. 12. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť 
č. 4758/343-2012) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované vysielanie/deň:  Farmár hľadá ženu /22. 9. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie:  T/39 
 
24/ SK č.: 506-PLO/O-6420/2012 zo dňa 18. 12. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť 
č. 5073/355-2012) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4 a § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované vysielanie/deň: Princ z Perzie: Piesky času /10. 10. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie:  T/39 
 
25/ SK č.: 505-PLO/O-6419/2012 zo dňa 18. 12. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť 
č. 4802/348-2012) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň:  Šerif  Ned Blessing /23. 9. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.       čísla licencií:  T/219, TD/16 
 
26/ 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 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
27/ SK č.: 25-PLO/D-395/2013 zo dňa 28. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Róbert Svetlík – SK Company      číslo registrácie: TKR/31 
 
28/ SK č.: 37-PLO/D-503/2013 zo dňa 31. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Ing. Michal Jurkovič - Elektro      číslo registrácie: TKR/42 
 
29/ SK č.: 73-PLO/D-533/2013 zo dňa 1. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: MIPAS, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/158 
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30/ SK č.: 76-PLO/D-547/2013 zo dňa 4. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Slovanet, a.s.          číslo registrácie: TKR/272 
 
31/ SK č.: 110-PLO/D-655/2013 zo dňa 7. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: TV Štrba           číslo registrácie: TKR/202 
 
32/ SK č.: 97-PLO/D-798/2013 zo dňa 18. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: DSI DATA s.r.o.        číslo registrácie: TKR/282 
 
33/ SK č.: 80-PLO/D-594/2013 zo dňa 5. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo Bardejov      číslo registrácie: TKR/130 
 
34/ SK č.: 26-PLO/D-396/2013 zo dňa 28. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: SATRO s.r.o.         číslo registrácie: TKR/9 
 
35/ SK č.: 27-PLO/D-397/2013 zo dňa 28. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: SATRO s.r.o.       číslo registrácie: TKR/121 
 
36/ SK č.: 106-PLO/D-553/2013 zo dňa 4. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik    číslo registrácie: TKR/113 
 
37/ SK č.: 81-PLO/D-550/2013 zo dňa 4. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS      číslo registrácie: TKR/209 
 
38/ SK č.: 62-PLO/D-378/2013 zo dňa 25. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: PO-MA, spol. s r.o.          číslo registrácie: TKR/183 
 
39/ SK č.: 57-PLO/D-515/2013 zo dňa 31. 1. 2013 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie  
ÚK: Stelartv  s.r.o.           číslo registrácie: TKR/327 
 
40/ SK č.: 65-PLO/D-535/2013 zo dňa 1. 2. 2013 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie  
ÚK: Pohronská televízna spoločnosť, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/251 
 
41/ SK č.: 68-PLO/D-372/2013 zo dňa 25. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene právnych skutočností   
ÚK: ASISTNET CONSULTING COMPANY, s.r.o.       číslo licencie: R/122  
 
42/ Rôzne 
 
 
 

************************* 
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K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 264 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 13-06/1.234: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Dohľad na dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č.: 520-49/2013 z 31. 1. 2013 
Sťažnosť smeruje proti: AGENTURA S, s.r.o.     čísla licencií: T/148, TD/30 
 
Uznesenie č. 13-06/2.235: 
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 AGENTURA S, 
s.r.o., Bratislava vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 54 ods. 2 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že po začatí vysielania počas kalendárneho roka 
nevysielal nepretržite 30 dní.  

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-06/266: 
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: 5. 4. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-06/267: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 5. 4. 2013                    Z: PLO 
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Uznesenie č. 13-06/2.236: 
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 AGENTURA S, s.r.o., 
Bratislava vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s 
možným neposkytnutím súvislého záznamu vysielania zo dňa 14.2.2013 v čase od 16:00 hod. do 
20:00 hod. na vyžiadanie Rady.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-06/268: 
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: 5. 4. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 67-PLO/D-552/2013 zo dňa 4. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene právnych skutočností  
ÚK: PROGRES-T, s.r.o.         číslo licencie: TD/99 
 
Uznesenie č. 13-06/3.237: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zák. č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 67-PLO/D-552/2013 zo dňa 04.02.2013, 
posúdila oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie č. TD/99 z dôvodu zmeny konateľa 
účastníka konania (ďalej len „ÚK“): 
 
Progres-T, s.r.o. 
Rovinka 938  
900 41 Rovinka 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

mení 
 

licenciu na televízne vysielanie č. TD/99 nasledovne: 
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Údaje v rozhodnutí o udelení licencie na televízne vysielanie č. TD/99zo dňa 26.06.2012 v znení 
neskorších zmien a doplnkov znejú takto: 

 
Článok II znie: 
 
„Právne skutočnosti spoločnosti: 

(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: 76411/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 20.02.2013 

(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 76411/B, oddiel: Sro, zo dňa 
20.02.2013“  

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-06/269: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 67-PLO/D-552/2013 zo dňa 4.2.2013 písomné znenie 
rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (Progres-T, s.r.o.). 
T: 26. 4. 2013                                    Z: PLO  
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 404/34-2013      
(na vysielanie piesne Another Love zo dňa 25. 1. 2013)  
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s.         číslo licencie: R/66 
 
Uznesenie č. 13-06/4.238: 
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. 404/34-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio EXPRES vysielateľa D.EXPRES, a.s. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 13-06/270: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 4. 2013                          Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.92/7-2013      
(na vysielanie programu Správy TA3, Hlavné správy TA3 zo dňa 15. a 29. 12. 2012)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 13-06/5.239: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. vo veci 
možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že  
 
I. dňa 15. 12. 2012 o cca 13:00 hod odvysielal v rámci programu Správy TA3 príspevok s názvom Dva 
roky bez elektriny, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
II. dňa 29. 12. 2012 o cca 18:30 hod odvysielal v rámci programu Hlavné správy TA3 príspevok 
s názvom Problémy s elektrinou, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-06/271: 
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: 9. 4. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-06/272: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 5. 4. 2013                    Z: PgO 
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K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 473/41-2013     
(na vysielanie programu Ground Zero: Koniec sveta zo dňa 20. 1. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/16 
 
Uznesenie č. 13-06/6.241: 
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. 473/41-2013 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  neprítomný 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-06/273: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 4. 2013                          Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 635/52-2013      
(na vysielanie programu Lovkyňa neverných zo dňa 5. 2. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-06/7.242: 
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. 635/52-2013, 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  neprítomný 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za  
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Škultéty  za 
Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-06/274: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 4. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 560/48-2013     
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 2. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
  
Uznesenie č. 13-06/8.243: 
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. 560/48-2013, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o., spol. s r.o. a uznala 
uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-06/275: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 4. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 390/35-2013      
(na vysielanie programu Modré z neba zo dňa 28. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-06/9.244: 
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. 390/35-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-06/276: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 5. 4. 2013                             Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 432/39-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 28. 10. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-06/10.245: 
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. 432/39-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-06/277: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 5. 4. 2013                             Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 59/3-2013      
(na vysielanie programu Rýchly a zbesilý zo dňa 31. 12. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-06/11.246: 
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. 59/3-2013 smerujúcu voči 
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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  neprítomný   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-06/278: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 5. 4. 2013                             Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 671/54-2013     
(na vysielanie programu Čítanie na pokračovanie zo dňa 7. 2. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   
          
Uznesenie č. 13-06/12.247: 
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. 671/54-2013, smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Devín 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  neprítomný   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-06/279: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 4. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 154/14-2013     
(na vysielanie zo dňa 9.1.2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
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Uznesenie č. 13-06/13.248: 
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. 154/14-2013, 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  neprítomný   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-06/280: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 5. 4. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 63/1-2013; 64/2-2013; 66/4-2013      
(na vysielanie programu Vy nám taky, šéfe!  zo dňa 30. 12. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-06/14.249: 
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 § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s 
tým, že v rámci programu Vy nám taky, šéfe! odvysielaného na programovej službe TV MARKÍZA 
dňa 30. 12. 2012 o cca 15:15 hod odvysielal  

- o cca 15:19 hod zvukovo-obrazový prostriedok oddeľujúci reklamu od iných častí 
programovej služby a reklamný blok spôsobom, že ich zvuková intenzita mohla byť vyššia 
ako zvuková intenzita programu vysielaného v čase tesne nasledujúcom po ich odvysielaní, 

- o cca 15:41 hod zvukovo-obrazový prostriedok oddeľujúci reklamu od iných častí 
programovej služby a reklamný blok spôsobom, že ich zvuková intenzita mohla byť vyššia 
ako zvuková intenzita programu vysielaného v čase predchádzajúcom ich vysielaniu ako aj v 
čase tesne nasledujúcom po ich odvysielaní, 

- o cca 16:13 hod zvukovo-obrazový prostriedok oddeľujúci reklamu od iných častí 
programovej služby a reklamný blok spôsobom, že ich zvuková intenzita mohla byť vyššia 
ako zvuková intenzita programu vysielaného v čase predchádzajúcom ich vysielaniu ako aj v 
čase tesne nasledujúcom po ich odvysielaní, 

- o cca 16:46 hod zvukovo-obrazový prostriedok oddeľujúci reklamu od iných častí 
programovej služby a reklamný blok spôsobom, že ich zvuková intenzita mohla byť vyššia 
ako zvuková intenzita programu vysielaného v čase predchádzajúcom ich vysielaniu ako aj v 
čase tesne nasledujúcom po ich odvysielaní. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  neprítomný   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-06/281: 
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: 9. 4. 2013                             Z: PLO 
 
Úloha č. 13-06/282: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 5. 4. 2013                  Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-06/14.250: 
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. 63/1-2013, smerujúcu voči 
vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala ju v časti možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 
14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-06/283: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 5. 4. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 315/29-2013     
(na vysielanie v čase od 9:50 do 15:10 hod. zo dňa 21. 1. 2013)  
Vysielateľ: RADIO, a.s.        číslo licencie: R/71 
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Uznesenie č. 13-06/15.251: 
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. 315/29-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby FUN RADIO vysielateľa RADIO, a.s. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-06/284: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 4. 2013                          Z: PgO 
  
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 107/9-2013     
(na vysielanie programov Televízne noviny  z dní 12. 12. 2012)  
Vysielateľ:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
  
Uznesenie č. 13-06/16.252: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.  o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že na  televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 12.12.2012 o cca 19:00 
hod. odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevok Plynárenstvo žralokom, v ktorom mohlo 
dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.   
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 13-06/285: 
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: 9. 4. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-06/286: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 5. 4. 2013                     Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-06/16.252-1: 
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. 107/9-2013  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. v časti možného porušenia 
§ 16 ods. 3 písm. a) a d) zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-06/287: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 5. 4. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 108/10-2013     
(na vysielanie programov Televízne noviny  z dní a 6. 1. 2013)  
Vysielateľ:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-06/17.253: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.  o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že na  televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 06.01.2013 o cca 19:00 
hod. odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevok Schudobnieme ešte viac, v ktorom 
mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.   
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-06/288: 
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: 9. 4. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-06/289: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 5. 4. 2013                     Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-06/17.253-1: 
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. 108/10-2013 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. v časti možného 
porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-06/290: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 5. 4. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 516/45-2013      
(na vysielanie programu Hlavné správy TA3 zo dňa 29. 1. 2013)  
Vysielateľ:  C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 13-06/18.254: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. vo veci 
možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 29. 1. 2013 
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o cca 18:30 hod odvysielal v rámci programu Hlavné správy TA3 príspevok s názvom Poslanecký 
prieskum nebude, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-06/291: 
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: 9. 4. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-06/292: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 5. 4. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 790/65-2013      
(www.mojandroid.sk)  
Prevádzkovateľ: Ing. Michal Chabada Virtual studio 
 
Uznesenie č. 13-06/19.255: 
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 fyzickej osobe podnikateľovi - Ing. Michal 
Chabada Virtual studio, vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s možným poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na internetovej stránke 
www.mojandroid.sk bez oznámenia údajov podľa § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-06/293: 
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: 9. 4. 2013                    Z: PLO 
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Úloha č. 13-06/294: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 5. 4. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.6483/7/TV-2013  
(monitorované dni: 20. 1. 2013, 26. 1. 2013, 27. 1. 2013, 30. 1. 2013, 2. 2. 2013) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.,                     číslo licencie: T/39, TD/15, T/219,TD/16 
 
Uznesenie č. 13-06/20.256: 

       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 programov Noviny o 17 zo dňa 20. 12. 2012 o cca 
17:00 hod, Krimi zo dňa 20. 12. 2012 o cca 19:00 hod, Noviny zo dňa 20. 12. 2012 o cca 19:30 hod, 
Deň nezávislosti zo dňa 22. 12. 2012 o cca 10:50 hod, Noviny zo dňa 26. 1. 2013 o cca 19:30 hod, 
Kuriér zo dňa 30. 1. 2013 o cca 20:30 hod, Noviny zo dňa 2. 2. 2013 o cca 19:30 hod odvysielaných na 
programovej službe JOJ a súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ PLUS zo dňa 
20. 1. 2013 v čase od 14:50 hod do 18:10 hod, zo dňa 20. 1. 2013 v čase od 19:50 hod do 23:10 hod, 
zo dňa 27. 1. 2013 v čase od 12:50 hod do 17:10 hod a zo dňa 27. 1. 2013 v čase od 19:50 hod do 
23:10 hod. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-06/295: 
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: 9. 4. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 475-PLO/O-5972/2012 zo dňa 20. 11. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti  
č. 4602/333-2012 a 4606/325/2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadaný záznam – program/deň: upútavka na program Súdna sieň/16. 9. 2012,  
Súdna sieň/17. 9. 2012   
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 13-06/21.257: 
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.“) 
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postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 
475-PLO/O-5972/2012 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 Súdna sieň zo dňa 17. 9. 2012 
odvysielaného o cca 18:00 hod na programovej službe JOJ, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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 jedentisícpäťsto 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  neprítomný   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  neprítomný  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-06/296: 
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. 4. 2013                  Z: PLO 
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Uznesenie č. 13-06/21.258: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 475-PLO/O-5972/2012 vedené 
voči MAC TV s r.o. v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania 
upútavky na program Súdna sieň zo dňa 16. 9. 2012 o cca 20:20 hod podľa § 30 ods. 1 písm. h) 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

z a s t a v u j e, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-06/297: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 9. 4. 2013                                                                                                                               Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 462-PLO/O-5656/2012 zo dňa 6. 11. 2012 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4315/308-2012)     
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Legendárna päsť/26. 8. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 13-06/22.259: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 462-PLO/O-5656/2012 vedené 
voči spoločnosti MAC TV s.r.o., Bratislava podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní v znení neskorších predpisov  
 

z a s t a v u j e, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-06/298: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 9. 4. 2013                                                                                                                                  Z: PLO 
 
Úloha č. 13-06/299: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 4. 2013                  Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 492-PLO/O-6195/2012 zo dňa 4. 12. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť 
č. 4758/343-2012) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované vysielanie/deň:  Farmár hľadá ženu /22. 9. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie:  T/39 
 
Uznesenie č. 13-06/23.260: 
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.  
492-PLO/O-6195/2012 MAC TV s.r.o.  
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že dňa 22. 9. 2012 o cca 20:27 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Farmár 
hľadá ženu, ktorý klasifikoval ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, a ktorý 
obsahoval vyjadrenia, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „slovná agresivita“ a scény, ktoré naplnili 
kritérium „sexuálne správanie prezentované ako forma zábavy“ podmieňujúce jeho klasifikáciu ako 
nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, v dôsledku čoho došlo jeho 
klasifikovaním účastníkom konania ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  neprítomný   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
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Škultéty  za 
Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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 1 500,- €, slovom jedentisícpäťsto 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  neprítomný   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-06/300: 
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. 4. 2013                  Z: PLO 
 
Úloha č. 13-06/301: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 4. 2013                              Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 506-PLO/O-6420/2012 zo dňa 18. 12. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť 
č. 5073/355-2012) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4 a § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované vysielanie/deň: Princ z Perzie: Piesky času /10. 10. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie:  T/39 
 
Uznesenie č. 13-06/24.261: 
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.  
506-PLO/O-6420/2012 MAC TV s.r.o.  
 

I. 

p o r u š i l  

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

- že na programovej službe JOJ odvysielal dňa 10.10.2012 o cca 20:00 hod. upútavku na 
program Princ z Perzie: Piesky času, ktorú označil  grafickým symbolom Jednotného systému 
označovania príslušným pre programové zložky nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 
15 rokov a teda nie totožným grafickým symbolom ako samotný program, nakoľko tento 
odvysielal dňa 10.10.2012 o cca 20:29 hod. s grafickým symbolom Jednotného systému 
označovania príslušným pre programy nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, 
čím došlo k nesprávnemu uplatneniu § 6 ods. 5 druhá veta Jednotného systému označovania, 

- že na programovej službe JOJ odvysielal dňa 10.10.2012 o cca 19:59 hod. informácie o svojej 
programovej ponuke prostredníctvom oznámenia o vlastných programoch C.S.I. Miami, C.S.I. 
Las Vegas a Agent vo forme textových informácií, pričom k nevhodným a neprístupným 
programom pre maloletých neuviedol príslušný grafický symbol jednotného systému 
označovania, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu § 5 ods. 1 Jednotného systému 
označovania, 

 
Hlasovanie: 

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

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

II. 

p o r u š i l  

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

tým, 

že časový úsek od 22:29 hod. do 22:59 hod. programu Princ z Perzie: Piesky času odvysielaného 
v rámci programovej služby JOJ dňa 10.10.2012 so začiatkom o cca 20:29 hod, ktorý zodpovedá 
piatemu 30 minútového časovému úseku trvania predmetného programu dvakrát prerušil zaradením 
reklamného bloku, a to o cca 22:39 hod. a o cca 22:49 hod., 
 
Hlasovanie: 

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

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

 



 25 

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 3 500,- €, slovom tritisícpäťsto 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  neprítomný   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-06/302: 
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. 4. 2013                 Z: PLO 
 
Úloha č. 13-06/303: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 5. 4. 2013                              Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 505-PLO/O-6419/2012 zo dňa 18. 12. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť 
č. 4802/348-2012) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň:  Šerif  Ned Blessing /23. 9. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.       čísla licencií:  T/219, TD/1 
 
Uznesenie č. 13-06/25.262: 
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.  
505-PLO/O-6419/2012, MAC TV s.r.o.  
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
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že časový úsek od cca 16:25 hod do cca 16:55 hod a časový úsek od cca 17:25 hod do cca 17:55 hod 
programu Šerif Ned Blessing odvysielaného v rámci programovej služby JOJ PLUS dňa 23. 9. 2012 so 
začiatkom o cca 16:25 hod, ktorý zodpovedá prvému a tretiemu 30 minútového časovému úseku 
trvania predmetného programu dvakrát prerušil zaradením reklamných blokov, a to o cca 16:34 hod, 
16:52 hod a o cca 17:32 hod a 17:49 hod, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3.319,- €, slovom tritisíctristodevätnásť 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  neprítomný   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-06/304: 
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. 4. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-06/305: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 5. 4. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
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 
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ÚK: MH-INSTINCT s.r.o.       číslo licencie: T/194 
 
Uznesenie č. 13-06/26.263: 
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. 452-PLO/O-
5451/2012 MH-INSTINCT s.r.o.  

 
p o r u š i l  

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

tým, 

že na televíznej programovej službe GTV 
1. dňa 26. 6. 2012 v čase od 16:00:00 hod. do 16:59:59 hod. odvysielal 
– v čase od cca 16:06:12 hod do cca 16:35:45 hod komunikát označený ako „Inzeráty“, ktorý naplnil 

definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v trvaní 24 minút 33 sekúnd, 
– v čase od cca 16:41:57 hod do cca 16:59:59 hod časť komunikátu „Inzeráty“, ktorý naplnil 

definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v trvaní 15 minút 4 sekundy, 
v celkovom časovom rozsahu 39 minút 37 sekúnd reklamy, teda o 27 minút 37 sekúnd dlhšom ako 
12 minút; 

2. dňa 26. 6. 2012 v čase od 18:00:00 hod. do 18:59:59 hod. odvysielal 
– v čase od cca 18:27:49 hod do cca 18:28:53 hod reklamný šot v trvaní 1 minúta 4 sekundy, 
– v čase od cca 18:35:16 hod do cca 18:59:59 hod časť komunikátu „Inzeráty“, ktorý naplnil 

definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v trvaní 20 minút 2 sekundy, 
v celkovom časovom rozsahu 21 minút 6 sekúnd reklamy, teda o 9 minút 6 sekúnd dlhšom ako 12 
minút; 

3. dňa 26. 6. 2012 v čase od 19:00:00 hod. do 19:59:59 hod. odvysielal 
– v čase od cca 19:00:00 hod do cca 19:04:50 hod časť komunikátu „Inzeráty“, ktorý naplnil 

definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v trvaní 4 minúty 31 sekúnd, 
– v čase od cca 19:11:02 hod do cca 19:29:04 hod časť komunikátu „Inzeráty“, ktorý naplnil 

definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v trvaní 15 minút 3 sekundy, 
– v čase od cca 19:35:16 hod do cca 19:59:59 hod komunikátu „Inzeráty“, ktorý naplnil definíciu 

reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v trvaní 20 minút 29 sekúnd, 
v celkovom časovom rozsahu 40 minút 3 sekundy reklamy, teda o 28 minút 3 sekundy dlhšom ako 
12 minút; 

4. dňa 27. 6. 2012 v čase od 16:00:00 hod. do 16:59:59 hod. odvysielal 
– v čase od cca 16:06:12 hod do cca 16:33:38 hod komunikát „Inzeráty“, ktorý naplnil definíciu 

reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v trvaní 23 minút 18 sekúnd, 
– v čase od cca 16:39:50 hod do cca 16:59:59 hod časť komunikátu „Inzeráty“, ktorý naplnil 

definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v trvaní 16 minút 20 sekúnd, 
v celkovom časovom rozsahu 39 minút 38 sekúnd reklamy, teda o 27 minút 38 sekúnd dlhšom ako 
12 minút; 

5. dňa 27. 6. 2012 v čase od 18:00:00 hod. do 18:59:59 hod. odvysielal 
– v čase od cca 18:26:21 hod do cca 18:28:04 hod reklamný šot v trvaní 1 minúta 43 sekúnd, 
– v čase od cca 18:34:26 hod do cca 18:59:59 hod časť komunikátu „Inzeráty“, ktorý naplnil 

definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v trvaní 21 minút 44 sekúnd, 
v celkovom časovom rozsahu 23 minút 27 sekúnd reklamy, teda o 11 minút 27 sekúnd dlhšom ako 
12 minút; 

6. dňa 27. 6. 2012 v čase od 19:00:00 hod. do 19:59:59 hod. odvysielal  
– v čase od cca 19:06:12 hod do cca 19:33:38 hod komunikát „Inzeráty“, ktorý naplnil definíciu 

reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v trvaní 23 minút 18 sekúnd, 
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– v čase od cca 19:39:50 hod do cca 19:59:59 hod časť komunikátu „Inzeráty“, ktorý naplnil 
definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v trvaní 16 minút 20 sekúnd, 
v celkovom časovom rozsahu 39 minút 38 sekúnd reklamy, teda o 27 minút 38 sekúnd dlhšom ako 
12 minút, 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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  neprítomný   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-06/306: 
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 27/ 
SK č.: 25-PLO/D-395/2013 zo dňa 28. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Róbert Svetlík – SK Company      číslo registrácie: TKR/31 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 37-PLO/D-503/2013 zo dňa 31. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Ing. Michal Jurkovič - Elektro      číslo registrácie: TKR/42 
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V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 73-PLO/D-533/2013 zo dňa 1. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: MIPAS, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/158 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 76-PLO/D-547/2013 zo dňa 4. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Slovanet, a.s.          číslo registrácie: TKR/272 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 110-PLO/D-655/2013 zo dňa 7. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: TV Štrba           číslo registrácie: TKR/202 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 97-PLO/D-798/2013 zo dňa 18. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: DSI DATA s.r.o.        číslo registrácie: TKR/282 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 80-PLO/D-594/2013 zo dňa 5. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo Bardejov      číslo registrácie: TKR/130 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
  
K bodu 34/ 
SK č.: 26-PLO/D-396/2013 zo dňa 28. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: SATRO s.r.o.         číslo registrácie: TKR/9 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 27-PLO/D-397/2013 zo dňa 28. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: SATRO s.r.o.       číslo registrácie: TKR/121 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 106-PLO/D-553/2013 zo dňa 4. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik    číslo registrácie: TKR/113 
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V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 81-PLO/D-550/2013 zo dňa 4. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS      číslo registrácie: TKR/209 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 62-PLO/D-378/2013 zo dňa 25. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: PO-MA, spol. s r.o.          číslo registrácie: TKR/183 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
       
K bodu 39/ 
SK č.: 57-PLO/D-515/2013 zo dňa 31. 1. 2013 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie  
ÚK: Stelartv  s.r.o.           číslo registrácie: TKR/327 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 40/ 
SK č.: 65-PLO/D-535/2013 zo dňa 1. 2. 2013 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie  
ÚK: Pohronská televízna spoločnosť, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/251 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 41/ 
SK č.: 68-PLO/D-372/2013 zo dňa 25. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene právnych skutočností   
ÚK: ASISTNET CONSULTING COMPANY, s.r.o.       číslo licencie: R/122 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
Rôzne 42/ 
 
1/ Vyhlásenie výberového konania na udelenie licencie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne 
vysielanie – jar 2013  
Predkladá: PLO  
 
Uznesenie č. 13-06/46.280: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o udelenie / zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. Konania sa budú 
viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.  
 
Základné podmienky konaní: 

1. lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie / zmenu licencie: do 24.4.2013 
2. miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Dobrovičova 8, 811 09 

Bratislava 
3. dátum verejného vypočutia v konaniach: dňa 20.5.2013 
 

Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania: 
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LOKALITA  
FREKVENCIA 

[MHz]  
VÝKON 

[W]  

BRATISLAVA 92,6 100 

BRATISLAVA 105,5 50 

LUČENEC 89,1 200 

MARTIN 99,6 250 

NITRA 105,9 200 
NOVÉ MESTO NAD 

VÁHOM 95,5 500 

POVAŽSKÁ BYSTRICA 89,5 300 

ROŽŇAVA 102,0 200 

SPIŠSKÁ STARÁ VES 99,6 200 

TREBIŠOV 93,0 250 

POPRAD 93,2 500 
  
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-06/322: 
Kancelária Rady zabezpečí zverejnenie vyhlásených konaní v dvoch celoštátnych denníkoch, na 
webovom sídle Rady a na úradnej tabuli Rady. 
T: 02. 04. 2013                                Z: PLO, ÚRK 
 
 
2/ Správa o stave vysielania a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2012 
 
Uznesenie č. 13-06/46.281: 
Rada schvaľuje predloženú Správu o stave vysielania a o činnosti Rady pre vysielanie za rok 2012. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  neprítomný   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 
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Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
3/ SK č.: 142-PLO/D-1384/2013  zo dňa 18. 3. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MAC TV s.r.o. 
Predkladá: PLO 
 
Uznesenie č. 13-06/46.282: 
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. 142-PLO/D-1384/2013 začatom 
dňa 18.03.2013, 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:  
 
MAC TV s.r.o. 
Brečtanova 1 
831 01 Bratislava 
 
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  
 

MAC TV s.r.o. 
l i ce nc iu  č .  TD/ 109  

 
na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 

 
I. 

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

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-H 
2. Názov programovej služby: WAU 

      3.   Jazyk vysielania: slovenský  
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín/denne 7 dní v kalendárnom týždni 
      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou (podľa podania účastníka konania č. 1384/2013 zo dňa 18.3.2013, doplnené podaním 
zo dňa 20.3.2013 č.d.p. 1460/2013)  

 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 20 % 
Programy –min. 80 % 
Programy (100%):  
Spravodajstvo – 0 % 
Publicistika:  
1. politická publicistika – 0 % 
2. ostatná publicistika – 8,6% 
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Dokumentárne programy – 0 % 
Dramatické programy – 81% 
Zábavné programy – 10,4 % 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 0 % 

 
6.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: min. 2%  
 
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:  30% 
 
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: 10% 
 
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: 29871/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 13.3.2013 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa 
výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 
29871/B, oddiel: Sro, zo dňa 13.3.2013 
 

III. 
 

 Doložky doplnkových obsahových služieb: 
1.1.  názov doplnkovej obsahovej služby: multimodálny prístup  

      1.2. špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: obrazové tlmočenie do posunkovej reči pre 
 sluchovo postihnutých divákov 

 
Zahraničná doložka 
1. teritórium členských štátov Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o Európskom 
hospodárskom   priestore 
2.1.  názov doplnkovej obsahovej služby: multimodálny prístup  
2.2. špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: obrazové tlmočenie do posunkovej reči pre 
 sluchovo postihnutých divákov 
 
Doložky iného verejného prenosu: 
       1.1. spôsoby verejného prenosu: DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-H,  KDS, IPTV,  MMDS 

(vrátane doplnkových obsahových služieb). 
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Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-06/323: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 142-PLO/D-1384/2013 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti MAC TV s. r.o., Bratislava spolu s výzvou na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 26.04.2013                    Z: PLO 
 
 
4/ Zahraničná pracovná cesta, Krakov, Poľsko 
Predkladá: PR  
 
Uznesenie č. 13-06/46.283: 
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu predsedu Rady prof. Miloša Mistríka, člena Rady  
Mgr. Ľubomíra Kmeca, riaditeľa Kancelárie Rady JUDr. Ľuboša Kukliša a zamestnanca Kancelárie 
Rady Mgr. Juraja Poláka na zasadnutie EPRA v dňoch 8. - 11. 5. 2013 v Krakove, Poľsko. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
  
V Bratislave dňa 26. 3. 2013                                                                     

 
 

       Mgr. Karol Haťapka 
            podpredseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu                                         
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Ing. Peter Alakša 


